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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 17 DE JULIOL DE 2013  
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ACTA NÚM. 4/13 

 
Núm.  de la sessió: 4/13 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset de juliol de dos mil tretze (17/07/2013) 
Horari:  de les vuit a dos quarts i cinc minuts de nou del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
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  
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 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
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Excusa la seva absència: 
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Santiago Gómez i Segura  
Susana Pascual i Pozo 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 19 de juny 
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. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president explica que el dia 19 de juny es va reunir amb el Director general de Joventut, 
el Sr. Reig, juntament amb la Sra. Estañol. El dia 21 de juny van participar al Consell 
d'administració de l'ATM al qual hi va assistir el Sr. Freixas. Comenta l'èxit del festival 
Emergent que s'ha portat a terme durant les dues darreres setmanes. Li agraeix a la 
consellera de cultura la tasca realitzada.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 149/2013 al 178/2013 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Entre aquests hi ha les respostes 
als recursos presentats al plec de clàusules per licitar els serveis de transport escolar. 
També hi ha les contractacions de diversos menjadors escolars.  
 
3. Aprovació del compte general corresponent a l’ex ercici de 2012.  
 
El president manifesta que es va portar a terme la comissió especial de comptes. No es 
va presentar cap al·legació al respecte. Manifesta que la situació actual és complicada, 
se'n va parlar a la comissió especial de comptes. Ho estan gestionant el millor que poden. 
En determinats aspectes s'haurien d'adoptar mesures més dràstiques. N'estan fent un 
seguiment acurat. En tot moment estan insistint a la Generalitat de Catalunya i als 
ajuntaments perquè els paguin. Sobretot li demanen a la Generalitat de Catalunya perquè 
l'endarreriment en el seu pagament pot arribar a ser insostenible. Des del Consell i des de 
presidència estem insistint molt en aquest tema. Pel que fa al tancament del compte 
general dóna algunes dades: d'un pressupost inicial de 16.305.466,56 euros hi havia unes 
obligacions reconegudes netes amb un import de 16.734.561 euros i uns drets reconeguts 
nets amb un import de 16.706.188,27 euros. Hi ha hagut un resultat pressupostari de 
1.266 euros i un romanent de tresoreria 47.839,87 euros. Els deutors pendents de 
cobrament  tenen un import de 10.277.923,89 euros, un 85% d'aquest import prové de la 
Generalitat de Catalunya. L'import dels creditors pendents de pagament ascendeix a 
10.057.330 euros dels quals la partida més grossa un 48% correspon a Ensenyament, la 
resta correspon a l'àrea de Medi Ambient. A grans trets aquestes són les dades tal i com 
es va comentar a la Comissió Especial de Comptes. Van debatre la complicada situació 
existent i la necessitat d'insistir amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments perquè 
facin efectiu el que deuen. Reitera que s'hi està treballant.  
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El Sr. Hernández vol demanar, no pel que fa a l'any 2012 que ja s'ha analitzat, sinó de 
cares a l'any 2014 que quan es comenci a elaborar el pressupost es tingui un diàleg franc 
sobre aquelles partides en les que realment el Consell pugui determinar la seva 
destinació. El grup d'ERC no tenen cap inconvenient en donar suport al pressupost 
sempre i quan en parlin alhora de realitzar la seva elaboració. Imagina que per part dels 
altres grups polítics hi deu haver la mateixa voluntat. Passat l'estiu es trobaran amb 
aquesta tessitura, seria adient aprovar el pressupost entre els mesos d'octubre i 
novembre. Demana a la presidència, al conseller d'economia i al gerent que quan s'hi 
posin comptin amb el seu grup alhora de treballar el pressupost per a l'any 2014. S'hauria 
d'aconseguir el màxim consens possible.  
 
El president manifesta que el compromís de transparència i de participació hi és. Ens 
trobem en una situació complicada i com més participació hi hagi serà molt millor. El 
compromís queda agafat per part seva.  
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 2012, integrats pels comptes del propi ens i 
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 
comptes i estats previstos en l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament 
amb els seus justificants van ésser examinats i informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes del dia 22 de maig de 2013; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 102, de data 28 de maig de 2013, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM i 
d’ERC-AM i l'abstenció del PPC i de la CUP-PA.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el compte general de l’exercici de 2012 del Consell Comarcal del 

Gironès integrats pels comptes del propi ens i els de l’organisme autònom 
local “Escola de Música del Gironès”. 

 
Segon.  Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya, a la Delegació d’Hisenda de Girona, al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, als efectes del que regula l’article 
212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
4. Aprovació de la baixa de diferents obligacions d els exercicis de 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 i 2010 i anul·lació de diferents drets l iquidats dels exercicis de 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.  
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta d'un punt de tràmit comptable que s'utilitza per 
sanejar els comptes. La majoria d'imports corresponen a subvencions que no s'han rebut, 
algunes factures i obres que en principi havien de ser gestionades per part del Consell i 
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finalment l'Ajuntament pertinent ho ha gestionat directament. Totes aquestes dades estan 
a la vostra disposició.  
 
 
Atès que és necessari que els estats de comptes del Consell Comarcal del Gironès 
reflexin la correcta situació econòmica i permetin oferir una adequada transparència pel 
que fa al tancament d’acord amb la doctrina consolidada de la Intervenció General de 
l’Estat; 
 
Vist l’informe de l’interventor del Consell Comarcal del Gironès de data 3 de juliol 
d’enguany; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Donar de baixa les obligacions reconegudes que es relacionen, referides als 

exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010: 
 

Operació Concepte import 

20052970 Factura duplicada 848,40 

20053089 Factura duplicada 5.009,63 

20062727 Subvenció no justificada 150,00 

20062754 Sobrant obra 05/1152-PG 0,02 

20063085 Subvenció no justificada 300,00 

20063202 Sobrant obra 05/421-PG 9,38 

20063330 Factura duplicada 304,00 

20063455 Subvenció no justificada 10.972,71 

20063489 Sobrant obra 05/1151-PG 58,92 

20063503 Excés factura 28,99 

20063504 Excés factura 0,46 

20070706 Subvenció no justificada 600,00 

20070766 Sobrant obra 06/1284-PG 0,01 

20071063 Excés factura 3,20 

20071084 Obra no realitzada 07/586-PG 14.732,45 

20071611 Subvenció no justificada 400,00 

20071622 Factura duplicada 3.481,57 

20071623 Factura duplicada 1.800,81 

20071624 Factura duplicada 1.440,65 

20071625 Factura duplicada 2.401,08 

20072590 Factura duplicada 5.806,25 

20073707 Sobrant obra no realitzada  06/525-PG 556,98 

20074132 Despeses no realitzades 2.524,00 

20074729 Subvenció no justificada 1.140,00 

20074730 Subvenció no justificada 400,00 

20074866 Factura duplicada 10.000,00 

20074976 Factura duplicada 160,50 
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20074977 Factura duplicada 288,90 

20075013 Subvenció no justificada 750,00 

20075045 Factura duplicada 779,52 

20075047 Factura duplicada 4.106,40 

20075081 Factura duplicada 381,64 

20075091 Subvenció no justificada 2.500,00 

20075092 Subvenció no justificada 6.000,00 

20082629 Factura duplicada 14.985,53 

20082632 Factura duplicada 335,54 

20082652 Factura duplicada 242,34 

20083975 Sobrant obra 07/603-PG 0,02 

20085656 Subvenció no justificada 577,50 

20085666 

Despeses no realitzades 6a hora (excés 

08/09) 17.386,56 

20085965 Obra no realitzada 32.347,90 

20086049 Sobrant obra 0,03 

20086325 Subvenció no justificada 665,56 

20086399 Subvenció no justificada 150,00 

20086403 Factura duplicada 5.813,14 

20086409 Factura duplicada 1.134,75 

20086410 Factura duplicada 1.134,75 

20086411 Factura duplicada 1.687,90 

20086422 Factura duplicada 854,00 

20086430 Factura duplicada 4.959,88 

20086458 Factura duplicada 180,00 

20086465 Factura duplicada 1.856,00 

20086480 Despeses no realitzades 2.024,76 

20086517 Despeses no realitzades 125,00 

20086521 Factura duplicada 80,40 

20086522 Factura duplicada 80,40 

20086545 Subvenció no justificada 300,00 

20091682 Despesa duplicada 300,50 

20091685 Factura duplicada 373,57 

20091734 Factura duplicada 38,16 

20092495 Subvenció no justificada 100,00 

20094142 Sobrant subv. Camins i rutes 4.146,01 

20096413 Factura duplicada 50,14 

20096467 Factura duplicada 580,00 

20096561 Factura duplicada 8.273,23 

20096628 Excés factura 0,02 

20096628 Excés factura 0,02 

20096633 Despesa no realitzada AIDS 96.848,05 

20096635 Factura duplicada 15.983,26 

20096650 Factura duplicada 3.434,20 

20096651 Subvenció no justificada 300,00 
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20096652 Subvenció no justificada 300,00 

20096659 Despesa no realitzada turisme 9.160,54 

20096660 Despesa no realitzada mat. Esportiu 1.682,96 

20101430 Factura duplicada 4.344,97 

20101688 Sobrant obra 08/413-PG 0,02 

20101835 Sobrant obra 08/420-PG 0,38 

20101852 Factura duplicada 4.202,73 

20102846 Factura duplicada 1.627,48 

20103146 Despesa no realitzada AIDS 6.537,23 

20103454 Factura duplicada 622,00 

20104089 Factura duplicada 891,00 

20104239 Sobrant obra  09/799-PG 0,03 

20104243 Sobrant obra 0,07 

20106714 Factura duplicada 76,00 

20106723 Factura duplicada 296,00 

20106824 Factura duplicada 286,20 

20106825 Factura duplicada 286,20 

20106828 Factura duplicada 230,10 

20106955 Excés factura 3,00 

20106983 Excés factura 97,20 

20106991 Factura duplicada 692,12 

20107089 Subvenció no justificada 500,00 

20107143 Factura duplicada 1.615,35 

20107261 Factura duplicada 1.378,97 

20053216 Excés factura 0,20 

20107476 Excés factura 0,30 

20086306 Factura duplicada 577,50 

20075094 Obra no realitzada 97.154,85 

20074254 Excés factura 2.138,09 

20086579 Dietes duplicades 1.724,35 

20052958 Factura duplicada 4.899,85 

20052958 Factura duplicada 5.258,02 

20074734 Despeses no realitzades Ensenyament 299,40 

20074734 Despeses no realitzades Ensenyament 15.641,36 

20105653 Obra no realitzada 252.875,23 

20102462 obra no realitzada 23.880,74 

20086518 Despeses no realitzades Ensenyament 46.318,79 

20091707 Factura duplicada 395,21 

20094636 Subvenció no justificada 179,50 

20094636 Subvenció no justificada 450,00 

20096661 Subvenció no justificada 4.161,23 

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

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012: 
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Operació Concepte import 

20013541 Menys obra realitzada 14.640,55 

20021609 Factura duplicada 1.286,14 

20031858 Factura duplicada 599,80 

20040496 Factura duplicada 10.743,24 

20040900 Factura duplicada 1.845,37 

20041931 Factura duplicada 155,00 

20051527 Factura duplicada 165,00 

20051815 Subvenció duplicada 21.041,60 

20052150 Festa fem Ambient, cip Verd 200,00 

20052151 

Festa fem Ambient, cip Font 

Pòlvora 200,00 

20052644 Obra pagada directament a ajunt. 90.000,00 

20053059 Servei no realitzat 2.310,39 

20053131 Menys obra realitzada 3.633,58 

20053133 Menys obra realitzada 393,65 

20053134 Menys obra realitzada 5.051,23 

20053144 Menys obra realitzada 1.202,23 

20053149 Menys obra realitzada 499,59 

20053210 Rebuts teatre 1.720,00 

20062619 Factura duplicada 4.777,19 

20062987 Factura duplicada 300,00 

20063445 Factura duplicada 3.150,00 

20077287 Menys obra realitzada 1.358,70 

20075081 escola teatre 04/05 804,00 

20075088 Factura duplicada 300,00 

20075099 Menys obra realitzada 34.352,17 

20075100 Menys obra realitzada 23.735,90 

20075101 Menys obra realitzada 4.941,57 

20075103 Menys obra realitzada 44.453,79 

20075104 Menys obra realitzada 19.032,92 

20075105 Menys obra realitzada 30.260,59 

20080432 servei bus jove 290,00 

20083987 Sobrant factura 49,78 

20085966 Menys obra realitzada 32.347,90 

20086062 Anella Verda 5.000,00 

20086192 Menys obra realitzada 60.000,00 

20092297 Sobrant factura 0,26 

20092589 Entrades teatre -duplicat- 980,00 

20094717 Conveni turisme 09 -renúncia 1.800,00 

20095338 Menys obra realitzada 90,00 

20104250 Menys obra realitzada 0,01 

20104251 Menys obra realitzada 31.735,89 

20105357 Menys obra realitzada 276.755,97 

20106961 Sobrant factura 261,00 
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20107285 Menys obra realitzada 679,79 

20107286 Menys obra realitzada 1.420,79 

20107290 Menys obra realitzada 1.056,50 

20107291 Menys obra realitzada 455,92 

20107295 Menys obra realitzada 675,66 

20107296 Menys obra realitzada 483,18 

20107299 Menys obra realitzada 664,90 

20107300 Menys obra realitzada 524,41 

20107302 Menys obra realitzada 695,82 

20107304 Menys obra realitzada 1.235,07 

20111084 Sobrant factura 0,12 

20124541 Menys obra realitzada 40.500,80 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell per a la resolució de 

qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació amb aquest acord. 
 
5. Aprovació de la modificació de les bases que reg iran la convocatòria de 
subvencions destinades a ajuts individuals de menja dor escolar per a necessitats 
socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escola r 2013/2014, per a alumnes de 
centres escolars de primària i secundària . 
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta de modificar el punt 9 de les bases que han de regir 
la convocatòria dels ajuts individuals de menjador. Es modifiquen en el sentit de donar el 
consentiment per poder creuar les dades d'ensenyament i del departament d'economia i 
finances. La voluntat és verificar que les famílies que s'acullen als ajuts realment hi tinguin 
dret.  
 
Atès que mitjançant acord de Ple 20 de febrer de 2013 es varen aprovar les bases i la 
convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 2013-2014 per a 
l’alumnat de centres públics i centres privats concertats; 
 
Atès que és voluntat del consell comarcal de demanar al Departament d'Ensenyament, 
d'acord amb l'oferiment que aquest ha realitzat, que realitzi el creuament de dades amb 
l'Agència Tributària per a conèixer la informació disponible d'aquestes famílies a nivell de 
renda; 
 
Vist que per a poder acomplir amb aquesta finalitat és necessari aprovar la modificació de 
la base novena de la convocatòria on diu: 
"9. Protecció de dades 
Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal 
del Gironès per a la gestió i atorgament d'ajudes pel servei de menjador escolar. 
Únicament seran cedides a la direcció del centre d'ensenyament corresponent i a entitats 
bancàries per a procedir a l'abonament de l'ajuda atorgada. En qualsevol moment pot 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-
se al Consell." 
ha de dir: 
"9. Protecció de dades 
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Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal 
del Gironès per a la gestió i atorgament d'ajudes pel servei de menjador escolar. 
Únicament seran cedides a la direcció del centre d'ensenyament corresponent al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i a entitats bancàries per a procedir a 
l'abonament de l'ajuda atorgada. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell. 
D’altra banda, si el sol·licitant no ho desautoritza, el Consell Comarcal entendrà que, amb 
la presentació de la sol·licitud de l'ajuda de menjador, queda autoritzat a facilitar les dades 
personals necessàries al Departament d’Ensenyament, per obtenir, a través de les 
administracions tributàries corresponents, la informació sobre la renda econòmica i 
patrimoni de la unitat familiar, a la qual s'inclou la nova parella o altres ascendents o 
descendents majors de 18 anys que viuen a la mateixa vivenda i formen part de la unitat 
familiar, per tal de poder aplicar els barems corresponents." 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de la base novena que regirà la convocatòria de 

subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 2013/2014, 
per a alumnes de centres escolars de primària i secundària. 

 
Segon.  Sotmetre la modificació de les bases a informació pública pel termini de vint 

dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

al·legacions a la modificació de les bases quedaran aprovades 
definitivament. 

 
Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions que es puguin formular i aprovar la modificació de 
les bases definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa d'Hisenda. 

 
Cinquè. Modificar la descripció de les cessions de dades del fitxer Taula alumnes, 

creat pel Consell i inscrit al Registre de Fitxers de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, incorporant-hi entre els destinataris el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El contingut definitiu d’aquest 
apartat serà: Centres d’Ensenyament de la comarca, Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i entitats bancàries. 

 
6. Aprovació de la licitació del servei públic d’ex plotació de les deixalleries de 
Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori.  
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El Sr. Freixas explica que el mes de maig d'aquest any va finalitzar l'actual concessió 
administrativa de les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori. Procedeixen 
a licitar-la novament per un període de quatre anys amb una possible prorroga de dos 
anys més. Es mantindran els mateixos horaris d'obertura actuals. Per la deixalleria de 
Cassà de la Selva se sol·licita la renovació de tots els contenidors atès el seu grau de 
deteriorament. A les deixalleries de Celrà i a Sant Gregori els manca netejar i pintar. 
Sol·liciten en el plec de clàusules que a l'inici del contracte es faci una operació de 
rentada d'imatge. Actualment i atenent que ens trobem al final de la concessió actual 
estan una mica deixades. Convé que es faci una posada a punt a totes tres deixalleries. 
S'ha requerit a l'actual concessionari que abans no abandoni la concessió ho deixi tot net. 
Se li demana que mogui els contenidors i ho deixi tot endreçat. No saben si ho farà, en el 
cas que no ho faci el procedirem a sancionar. El plec també inclou la renovació de la 
senyalització de les deixalleries: els cartells d'entrada, els dels contenidors i els dels 
diversos municipis que porten les deixalles en aquestes instal·lacions. El preu de la 
licitació és de 89.745 euros. IVA no inclòs. Pel que fa a les puntuacions, es van explicar 
àmpliament a la comissió informativa, recorda que s'atorguen 80 punts objectius i 20 punts 
subjectius delimitats clarament cadascun d'ells.  
 
El Sr. Cornellà exposa que a banda de les dades generals de quilograms recollits per 
fraccions, els agradaria saber si disposen d'un estudi de viabilitat econòmica d'aquestes 
instal·lacions. A banda del que paguen els ajuntaments i el Consell pregunta si saben 
quines quantitats perceben de la recollida d'algunes fraccions així com el cost que han de 
suportar per les que s'han de gestionar.  
 
El Sr. Freixas respon que sí que el tenen però ara mateix no el té, comenta que li 
facilitaran.  
 
El Sr. Cornellà dóna les gràcies.  
 
Atès que es vol licitar mitjançant procediment obert el servei públic d'explotació de les 
deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vistes les prescripcions tècniques, administratives i econòmiques contingudes en els 
plecs de clàusules que han de regular aquesta licitació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 94 de la Llei 30/2007, de contractes del 

sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del servei 
públic d'explotació de les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà i Sant 
Gregori del Consell Comarcal del Gironès, atenent a una pluralitat de criteris 
de valoració de les ofertes. 

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

administratives particulars que han de regir l’esmentada contractació. 
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Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils els plecs de 
clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació per procediment obert atenent una pluralitat de criteris de valoració 
de les ofertes, pel termini de 15 dies naturals, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del 
contractant. 

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

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

 
7. Aprovació de les bases de la II Mostra de Cinema  de Caiac.  
 
El president explica que aquesta any es porta a terme la segona edició d'aquesta mostra. 
L'any passat va funcionar força bé, hi van haver deu participants dels quals quatre eren de 
fora de Catalunya. Sembla que va agafant forma. S'ha de veure si aquest any es 
consolida o bé es decideix introduir-hi modificacions. Explica que s'atorguen tres premis, 
el primer de 1.000 euros el segon 500 euros i el tercer 200 euros.  
 
La Sra. Vilà comenta que l'any anterior ja ho van manifestar, des del seu grup creuen que 
queda molt limitat tenint només l'opció del Caiac. Els agradaria saber perquè no s'obre a 
més esports o bé perquè cada any no es fa un nou esport. Creuen que queda molt limitat.  
 
El president manifesta que recull l'aportació i que en podem parlar. Si aquest any 
s'observa que queda molt limitat estan disposats a canviar-ho i obrir-ho a més esports.  
 
La Sra. Vilà creu que si s'obrís hi hauria un nombre major d'oportunitats de participar-hi.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, mitjançant la Casa de Cultura les Bernardes, 
vol continuar amb una nova edició de la Mostra de Cinema de Caiac; 
 
Atès que l’objecte d'aquestes bases consisteix en l'atorgament de 5 premis (Millor 
curtmetratge, Millor curtmetratge en riu català i Premi del públic) en el marc de la II Mostra 
de Cinema de Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les Bernardes; 
 
Vist que la II Mostra de Cinema de Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les 
Bernardes es celebrarà a Salt entre el 20 i el 22 de setembre de 2013; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
del PPC i de la CUP-PA i l'abstenció d’ERC-AM.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases reguladores de la convocatòria II Mostra de Cinema de 

Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les Bernardes. 
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Segon.  Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per aprovar la 

convocatòria, resoldre les al·legacions a les bases reguladores que es puguin 
formular i aprovar les bases definitivament en aquest supòsit, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa de Cultura. 

 
Cinquè. Imputar l'import derivat d'aquesta convocatòria a la partida 333.48000 del 

pressupost de l'exercici 2013. 
 
 
8. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de ges tió entre el Consell Comarcal del 
Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès Sa lt per a la realització del 
programa d'acció social "Aula de coneixements instr umentals bàsics . 
 
El President explica que es tracta d'una subvenció que històricament ja es rebia. Prové de 
l'Àrea d'Acció Social de la Diputació de Girona i anteriorment anava directament al 
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Enguany el Consell en fa de mitjancer. El 
conveni que porten a aprovació és el que en regula aquest traspàs. Amb el finançament 
que es percebrà es contractarà una persona per realitzar l'atenció a dones immigrants. Té 
un import de 16.250 euros.  
 
El Sr. Cornella manifesta, pel que fa al personal, que l'import que s'hi estipula és de 
38.000 euros per a la contractació.   
 
El president manifesta que aquesta és una part de la subvenció la resta provenia d'una 
línia d'immigració del Contracte Programa, ara li ho diu de memòria  però li ho validarà un 
cop ho comprovi.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de febrer de 2006, va crear el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per optimitzar els recursos i actuar amb major 
eficàcia i eficiència sobre les finalitats següents: prestar serveis socials d’atenció primària, de 
serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials; crear i gestionar centres i 
equipaments públics de la comarca del Gironès, per atendre les mancances en qualsevol 
matèria d’atenció social; dur a terme accions i projectes que dins de l’àmbit de la promoció 
econòmica li deleguin els ens consorciats; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès va traspassar l’exercici de les competències al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a la gestió de les competències per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social; 
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Atès que la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció al Consell Comarcal del Gironès 
pel Programa de l’aula de formació instrumental bàsica per a la formació, capacitació i 
foment de l’autonomia social de la nova ciutadania; 
 
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 el Consell Comarcal 

del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a la realització 
del programa d'acció social "aula de coneixements instrumentals bàsics". 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
 
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. 

 
9. Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a dec idir.  
 
El president manifesta en van parlar i la van discutir a la Junta de Portaveus. Exposa que 
en aquesta situació tant complicada que viu Catalunya i atès que en diferents ocasions el 
poble català ha manifestat la seva voluntat de decidir el seu futur creuen que com a 
Consell han de fer un pas. S'han de reafirmar adherint-se a aquest pacte pel dret a 
decidir. Tots són coneixedors de les causes i dels motius. Com a poble els toca fer 
aquests passos. Demana que el Ple del Consell Comarcal s'hi adhereixi.  
 
La Sra. Plana explica que el seu partit el PSC està pel dret a decidir, participa a la 
comissió del dret a decidir del Parlament i està per la Llei del dret a decidir. Van votar 
afirmativament al dret a decidir tant el Congrés dels Diputats com al Parlament. No 
obstant, com ja és costum en aquests temes, el seu grup del consell comarcal dóna 
llibertat de vot.  
 
La Sra. Mascort en primer lloc manifesta que no hi donaran suport perquè el que s'està 
defensant no és el dret a decidir sinó que es defensa el dret a decidir la independència de 
Catalunya, es vol dividir els seus ciutadans. Estan traslladant els debats i les decisions 
que es porten a terme al Parlament de Catalunya en un intent de polititzar aquests temes i 
manipular l'opinió pública. És al Parlament a on s'ha de debatre i s'ha de fer al Parlament 
perquè és per això que existeix aquesta institució. Al Parlament també s'hi redacten lleis 
però fa més d'un any que no s'ha portat cap llei ni per debatre ni per aprovar. No s'ha 
formulat cap proposta per treure els ciutadans de la crisi o ajudar-los a aconseguir feina. 
Es veu que els únics que pensem en treure el país de la ciris i que prenem mesures al 
respecte és el Govern d'Espanya amb el Partit Popular. S'hauria d'anar per feina i deixar 
aquests debats els quals s'haurien de realitzar a la institució pertinent que és el 
Parlament. Enlloc de com ara dedicar-nos a dividir la societat gironina. S'hauria de 
treballar per avançar i trobar alternatives. Perquè al Gironès minvi l'atur i crear noves 
oportunitats tant pels emprenedors com per aquelles persones que estan lluitant per 
arribar a final de mes. Enlloc d'apuntar-nos medalles per aprovar la moció pel dret a 
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decidir. Cal que estiguem pel que realment importa perquè els ciutadans del Gironès s'ho 
mereixen.  
 
El Sr. president manifesta que en el darrer Ple van poder veure la voluntat del partit 
popular en diferents punts de l'ordre del dia. Posats a entrar en la legalitat i en les coses 
que es podrien fer la primera cosa que podria fer en aquest Consell és aplicar el 
reglament orgànic i començar donant la paraula als grups que pertoca per si algun altre 
grup vol fer alguna aportació al respecte. El primer que té la paraula és el grup d'ICV, el 
segon el Partit Popular, el tercer la CUP, quart el Partit Socialista i el cinquè Esquerra 
republicana. Si algú vol intervenir dóna una segona ronda d'intervencions.  
 
El Sr. Cornellà en nom de la CUP comenta que no entraran a defensar aquesta moció 
perquè és bastant evident el que porta al darrera, ho sap tot el país. Potser els 
representants del Partit Popular quan els diuen que són els únics que fan coses perquè el 
seu país, l'estat espanyol, vagi bé suposa que els deuen parlar dels sobres, d'en 
Bárcenas, dels sous que cobra el seu amic, el president, el qual evidentment els cobra 
amb negre i de forma il·legal. Ho diu perquè tot això es publica a la premsa. Suposa que 
els parla de totes aquestes propostes que fa el Partit Popular però que les fa a dins dels 
seus despatxos. El seu partit no veu com la gent no té sous, com està passant gana, com 
no té cases... al mateix temps que vostès cobren sous astronòmics i a sobre els acaben 
d'arreglar amb els sobres dels seus amics i les aportacions il·legals que reben com a partit 
polític. El seu partit no és l'indicat ni per parlar-los ni de democràcia, ni de dret a decidir, ni 
de lleis, ni de legalitats perquè són el primer partit que incompleix sistemàticament tot el 
que al seu entendre és la manera com hauria de funcionar aquest país. No miren per la 
ciutadania, no miren per poble català, no miren pel poble espanyol només miren per les 
seves butxaques i pels seus interessos.    
 
La Sra. Vilà es reafirma amb el que ha comentat el company de la CUP. No s'hi posarà 
tant a fons però comenta que un partit que retalla en ensenyament, en sanitat i en molts 
altres aspectes bàsics no creu que hagi de donar aquests consells.  
 
La Sra. Mascort per contestar al company de la CUP el primer que se li acut és dir que fer 
demagògia és el més fàcil. Posar-se amb Madrid també ho és. Convergència i Unió també 
retalla, té el seu secretari general imputat, la seva seu embargada i hi ha un jutge 
realitzant una investigació judicial, no és un periodista. El seu partit pot ser acusat però no 
hi ha res provat, en canvi hi ha una investigació en la que s'ha provat que CIU ha cobrat 
una comissions del cas Palau. El partit de la CUP no ha governat mai i per tant el més 
fàcil és fer la demagògia.  
 
El president manifesta que portaren el dret a decidir a aprovació perquè és un acte de 
responsabilitat i de democràcia.  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat 
col·lectiva; 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han 
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expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: 
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la 
qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania 
i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 
2013; 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el 
procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta 
reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents 
una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions 
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals; 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals; 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes; 
 
Per tot això, els grups polítics comarcals sotasignants proposen al Ple del Consell 
Comarcal del Gironès l’adopció de la següent moció la qual queda aprovada amb els vots 
a favor de tots els membres de CiU, tres vots a favor de la Sra. Glòria Plana i Yanes, el 
Sr. Albert Martí i Olivet i el Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma del PSC-PM, tots els 
membres d’ERC-AM, tots els membres de la CUP-PA, dos vots en contra del PPC i 
abstencions del Sr. Domingo Álvarez i Álvarez, del Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes i del Sr. 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano del PSC-PM  
 
Primer. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 

Plataforma www.dretadecidir.cat. 
 
Segon.  Promoure a la comarca que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 
Tercer. Comunicar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
10. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
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11. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formul ada pel Sr. Santiago Gómez i 
Segura.  
 
El Sr. Gómez va presentar la seva renuncia al registre d'entrades del Consell Comarcal 
del Gironès. Es manifesta que no hi és present perquè també ha deixat el càrrec de 
regidor.   
 
Vist l'escrit del conseller comarcal Sr. Santiago Gómez i Segura, de renúncia del seu 
càrrec de conseller comarcal; 
 
Vist el Decret 12/88 que desplega la Llei 6/87, sobre l’organització comarcal de Catalunya 
en matèria de suplents dels consells comarcals; 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s’adopta el següent Acord: 
 
Primer.  Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada 

pel conseller Sr. Santiago Gómez i Segura 
 
Segon.  Declarar la vacant de conseller comarcal 
 
Tercer.  Instar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent. 
 
12. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formul ada pel Sr. Jordi Navarro i 
Morera.  
 
El Sr. Navarro vol fer el seu acte de comiat. Diuen que les promeses són per complir-les i 
quan es va presentar a les eleccions i vaig ser designat per ser conseller comarcal va dir i 
afirmar que la seva feina al Consell seria de mig mandat. Avui compleix aquesta promesa. 
Amb aquest mig mandat que ha realitzat i la seva curta experiència com a conseller 
comarcal creu que té prous arguments i elements per valorar i dir que en el Consell 
Comarcal es fa una bona feina en el territori. Pensa i també ho pensen el seu grup, la 
CUP, que ha arribat el moment en què s'han de fer canvis. Estem vivint un moment 
històric, un moment en què el carrer està molt viu, un moment de crisi social en què l'atur 
s'ha desbocat, la desafecció, la corrupció... tot ens indica que estem en un moment de 
canvi i de transformació. Les institucions no poden ser alienes al que està passant al 
carrer i és per això que pensa i avui ho vol dir públicament que el Consell Comarcal s'ha 
de replantejar la seva estructura política. No només s'ha de fer en el consell comarcal sinó 
que en l'àmbit de l'administració intermèdia. Creu que s'hauria de replantejar de dalt a baix 
i sobretot la seva estructura política. Reitera que el Consell fa una gran feina en el territori, 
disposa d'uns grans tècnics i grans professionals que treballen en aquesta casa. Els 
municipis petits sort en tenen del Consell Comarcal però personalment que prové de la 
ciutat de Girona té la sensació que els municipis grans, en certa manera, estan 
sobrerepresentats. La ciutat de Girona i altres municipis gran disposen de serveis propis, 
la tasca que hi fa el Consell és mínima i reduïda. Creu que tanta representació política 
segurament hi sobra. És una mica exagerada i creu que és el moment de replantejar-la. 
No només ho pensa ell sinó que també ho fa molta gent en aquest país. Com ha dit és el 
moment de fer canvis. Entre d'altres coses perquè sinó es fan els canvis de forma 
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ordenada, democràtica i ben feta els canvis es poden succeir i precipitar de forma caòtica 
i desordenada. Ara han aprovat una moció en què les persones que consideren 
democràtiques li donen suport. Estan parlant del dret a decidir i a exercir lliurement la 
democràcia. Pensa que qualsevol persona madura, adulta i realment democràtica està a 
favor d'això. Aquest és un indicador de que Catalunya està a punt de viure un moment 
històric. Personalment és independentista des de fa molts anys i està plenament 
convençut que Catalunya democràticament decidirà el seu futur i que la seva decisió serà 
viure en llibertat en el món. Crearan un nou país i s'ha d'aprofitar com una oportunitat. 
Aquest nou país no ha de ser una còpia mal feta del pitjor de l'estat espanyol. Han 
d'apostar per una administració democràtica, propera al territori, àgil, on no hi hagi 
corrupcions, que no sigui una menjadora de partits. Està convençut que els ciutadans ho 
valoraran molt bé. Ha dit que s'ha de fer de forma ordenada i democràtica. Els seus 
temors i els de molta gent és que un partit corrupte i conservador com és el Partit Popular 
dugui a terme la reforma i el disseny de l'administració local. Tot i que el Partit Popular no 
és l'únic partit esquitxat per la corrupció, n'hi ha d'altres i posa l'exemple de Convergència 
i Unió i el PSOE. El Partit Popular però té un plus, és un partit que no té tradició 
democràtica, el qual prové d'on prové.  Si aquest partit porta a terme la reforma de 
l'administració local aquesta es veurà molt minvada i limitada. Serà molt dolent i no només 
pels propis ajuntaments i pels consells comarcals que perdran recursos i serveis sinó que 
serà dolent, des del seu punt de vista, per la ciutadania. Es perdran serveis de proximitat i 
de qualitat. Farà que la ciutadania i sobretot aquells que no tenen tants recursos i són més 
febles pateixin aquesta salvatjada que vol tirar endavant un partit que des del seu punt de 
vista no és democràtic, el Partit Popular. Dóna les gràcies a tothom. Pot dir que en aqueta 
casa hi ha grans professionals treballant, els quals han patit retallades i estant patint 
moltíssim. També hi ha càrrecs polítics que fan una bona tasca. manifesta que malgrat les 
seves enormes discrepàncies, com es poden imaginar ideològiques, que té amb la gent 
de Convergència i Unió ha pogut conversar amb alguns d'ells i pensa que en la mesura 
del possible i salvant les enormes distàncies que els separen no s'ha fet una mala feina 
ateses les circumstàncies actuals. El dia que la CUP governi faran les coses de manera 
molt diferent. Reitera el seu agraïment.  
 
La Sra. Plana manifesta que atès que és ell el que decideix renunciar el felicita per la seva 
congruència. Es seguiran veient a l'Ajuntament de Girona 
 
La Sra. Vilà manifesta que el recolza en la seva decisió. 
 
La Sra. Mascort li voldria contestar dues coses. En primer lloc no li diu adéu perquè es 
continuaran veient a l'Ajuntament de Girona i en segon lloc demana que deixi de banda la 
llei d'administració local que s'està treballant.  
 
El Sr. Roca li desitja molta sort en la seva tasca com a regidor a l'Ajuntament de Girona.  
 
El president li desitja molta sort. Manifesta que aquesta legislatura ha estat la primera en 
el Consell que han tingut representació de la CUP. És en la que hi ha hagut una major 
diversitat de grups polítics. Creu que ha estat un plus afegit que aquesta casa s'ha 
emportat. Gràcies per la feina i sort d'ara en endavant.  
 
Vist l'escrit del conseller comarcal Sr. Jordi Navarro i Morera, de renúncia del seu càrrec 
de conseller comarcal; 
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Vist el Decret 12/88 que desplega la Llei 6/87, sobre l’organització comarcal de Catalunya 
en matèria de suplents dels consells comarcals; 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s’adopta el següent Acord: 
 
Primer.  Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada 

pel conseller Sr. Jordi Navarro i Morera 
 
Segon.  Declarar la vacant de conseller comarcal 
 
Tercer.  Instar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent. 
 
13. Precs preguntes i interpel·lacions   
 
El Sr. Álvarez vol realitzar un prec, en la passada Junta General del Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt es va presentar la liquidació del pressupost i es va aprovar el 
Compte General. El seu grup hi va votar en contra no pel Compte en si sinó per la 
liquidació. Creuen que n'han de donar explicacions al Consell i concretament en el Ple. És 
una gestió prou important la qual afecta, amb excepció de la ciutat de Girona, a la resta de 
la comarca. Tots els consellers han de ser coneixedors de quin ha estat aquest resultat.  
 
El president pren nota, entén que cada organisme té el seu òrgan on s'hi exposen els 
temes. En el cas que li parta l'òrgan del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt és la 
Junta General. Tot i així no hi veu inconvenient per traslladar-los aquí. Es pot fer en el 
proper Ple com a un punt informatiu.  
 
El Sr. Álvarez no sap si aquest és el lloc adient però aprofita l'avinentesa per recordar-ho. 
En aquella Junta General del Consorci el seu grup va formular una sèrie de preguntes les 
quals en aquell moment la gerent no tenia les dades. Es va procedir a  presentar-les per 
escrit al cap de molt pocs dies. Manifesta que han passat gairebé quinze dies i no se'ls ha 
comunicat cap resposta. Es tracta d'una dades que si ja s'havia tancat el Compte General 
s'havien de tenir. Pregaria al president del Consell comarcal com a president del Consorci 
que demani que aquestes dades se'ls hi trametin el més aviat possible.  
 
El president respon que n'és coneixedor. Personalment no va poder assistir a la darrera 
Junta General. Disposa de totes les preguntes per escrit que van demanar i en breu es 
contestaran. Desitja un bon estiu a tothom.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
El president 

 
El secretari general 
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Jaume Busquets i Arnau 

 
Jordi Batllori i Nouvilas 

 


