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  PUNT NÚM. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 19 DE JUNY DE 2013  
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ACTA NÚM. 3/13 

 
Núm.  de la sessió: 3/13 
Caràcter:  ordinària 
Data: dinou de juny de dos mil tretze (19/06/2013) 
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 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
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 
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: 
Laura Vall·llosera i Casanovas  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 17 d'abril 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 informa que es va portar a terme el festival de fi de curs de l'Escola de Teatre 
al municipi de Celrà i el Festival de fi de curs de l'Escola de Música del Gironès el dissabte 
passat a l'auditori de Girona. Tots dos esdeveniments van ser un èxit. Aprofita per felicitar 
el conseller Sr. Josep Aliu, responsable de l'Escola de Música, perquè omplir l'auditori 
mati i tarda és un orgull per tots els que formen part d'aquest projecte. Comenta que va 
participar en el fòrum comarcal per l'elaboració de la nova Llei de governs locals. Exposa 
que ahir va participar amb els vuit presidents dels consells comarcals de la demarcació de 
Girona a una reunió a la Diputació de Girona per tal de fer el seguiment i millorar les 
relacions amb la Diputació de Girona.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 81/2013 al 148/2013 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Respecte a les contractacions n'hi 
ha hagut dues: el programa integral d'acollida d'immigrants per la realització del qual es va 
contractar a GREC Grup de recerca de conflictes i el contracte per la resolució, la 
mediació, la traducció i la formació a l'empresa Gentis.  
 
3. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 10 de maig de 2013, i aprovació de l conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mit jançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per  a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar d e transport, del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyam ent; i aprovació del conveni de 
col·laboració entre l'administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del  Gironès pel finançament de 
les competències delegades relatives a la gestió de l servei escolar de transport, la 
gestió del servei escolar de menjador i altres pres tacions en matèria 
d’ensenyament, per al curs 2012-13.  
 
El Sr. Fàbrega explica que s'ha introduït una modificació en l'apartat tercer d'aquest punt. 
En aquest es faculta a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
dels documents necessaris per l'execució d'aquest acord i s'hi ha d'afegir i per a la 
introducció de modificacions previ informe favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda.  
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El secretari comenta que en el sí del Ple faculten el president per tal que aquest pugui 
introduir modificacions en el contingut d'aquests convenis.  
 
El Sr. Fàbrega explica que aquesta novetat ve motivada perquè els han presentat un nou 
conveni alguns punts del qual encara s'estan negociant. Fins ara estaven regulats per un 
conveni de l'any 1998 i cada any aprovaven una addenda econòmica per aquest conveni.  
 
Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
el Consell Comarcal del Gironès per a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament; 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
el Consell Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives 
a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2012-13; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 de maig de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament i s'aprova el conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives a la gestió 
del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2012-13; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb la modificació esmentada i amb els 
vots a favor de CiU, del PSC-PM, d’ERC-AM, del PPC, de la CUP-PA i l'abstenció 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 10 de maig de 2013, i aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; i 
aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal 
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del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives a la 
gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2012-
13. 

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

Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. 
 
Tercer.   Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord i per 
introduir-hi modificacions previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en el supòsit que el Departament d’Ensenyament així ho 
requerís. 

 
4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Llagostera de col·laboració en l’obertura i funcion ament d’una oficina d’habitatge.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de renovar el conveni existent amb l'Ajuntament de 
Llagostera per la col·laboració en l'oficina d'habitatge. El conveni actual finalitza la seva 
vigència a final d'aquest mes. L'ajuntament de Llagostera vol seguir amb les mateixes 
condicions fins a finals d'any amb la perspectiva de renovar-lo a inici de l'any que ve per 
tot l'any vinent. Ara no s'hi ha introduït cap modificació. Seguiran desplaçant una persona 
del Consell al municipi de Llagostera un dia a la setmana, els divendres. Si els hi 
demanessin la realització d'atenció durant dies extres també es faria. L'import pactat per 
aquest servei és de 65 euros al dia més el desplaçament.  
 
La Sra. Mascort comenta que estan d'acord en donar un millor servei de proximitat als 
nostres ciutadans sempre i quan no suposi un increment del cost del servei normal que 
està pressupostat i aprovat.  
 
El Sr. Freixas manifesta que no suposa cap despesa extraordinària pel Consell. Els 65 
euros estipulats és un preu just per fer front al cost que li suposa al Consell.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya de data de 21 d’abril de 2010; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge; 
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge al nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 
que ja està oferint el Consell Comarcal; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de juny de 2010, va aprovar 
el conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera de 
col·laboració en l’obertura i funcionament d’una oficina d’habitatge; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

l’Ajuntament de Llagostera de col·laboració en l’obertura i funcionament 
d’una oficina d’habitatge. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
5.1 Aprovació de la ratificació del decret de la Pr esidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 28 de maig de 2013, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Cat alunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a la borsa de mediació per al llogu er social situades al Gironès.  
 
5.2 Aprovació de la ratificació del decret de la Pr esidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 28 de maig de 2013, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Cat alunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que aquest conveni s'ha aprovat en el mateix format que les 
anteriors vegades. El contingut d'aquest conveni ja el coneixen. Aprofita per donar dades 
del servei que s'ha prestat durant els darrers mesos. S'han realitzat 11 inscripcions al 
registre de sol·licitants, 4 pisos de lloguer social, 31 prestacions de lloguer antigues, 60 
sol·licituds de lloguer nou. Han realitzat gestions de renda bàsica i d'emancipació i 927 
atencions i assessoraments. Ja els han començat a arribar els primers casos de l'Ofideute 
però encara no disposa de les dades concretes, també realitzen l'atenció a l'oficina de 
Llagostera. Han portat a terme jornades als municipis de Sarrià de Ter, Quart i Celrà. Han 
realitzat diverses reunions amb la Caixa, el Banc Popular, la Caixa Penedès i el Banc 
Sabadell per treballar el tema dels pisos buits.  
 
Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
Programa de mediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012; 
 
Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l’habitatge 
2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de 
col·laboració relatiu al Programa de mediació pel lloguer social mitjançant la Borsa de 
mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant el segon semestre de 
2013; 
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Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 
de maig de 2013, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a la borsa de mediació per al 
lloguer social situada al Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 28 de maig de 2013, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada al Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquesta comarca, que tenia per objecte establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge 
respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012; 
 
Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l’Habitatge 
2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de 
col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament 
durant el segon semestre de 2013; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 
de maig de 2013, d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge 
situada al Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, del PPC, d’ICV-EUiA-E i l'abstenció de la CUP-PA.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 28 de maig de 2013, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
6. Aprovació inicial de la creació d'una nova direc tiva del Programa d’actuació 
comarcal del Consell Comarcal del Gironès.  
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7. Aprovació del Pla d'assistència i suport en matè ria de protecció civil redactat pels 
serveis tècnics comarcals . 
 
El Sr. Freixas explica pel que fa el punt número sis que a la comissió informativa es va 
comentar que la informació tramesa era molt ínfima. Fins a dia d'avui el Consell Comarcal 
disposava de 61 directives o fitxes cadascuna de les quals regula les tasques que presta 
el Consell als ajuntaments o a altres administracions. Amb aquest punt es posa en marxa 
un nou servei de suport i assistència tècnica en matèria de protecció civil. Per tal de 
poder-la realitzar s'ha creat aquesta nova directiva. El punt setè fa referència a 
l'elaboració del Pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil que han redactat els 
serveis tècnics comarcals per l'àmbit comarcal. Aquest pla està a disposició de tota la 
comarca i és el suport bàsic sobre el qual es redactaran la resta d'actuacions en plans de 
seguretat, de protecció civil, PAUS... Aquest està a disposició dels consellers per ser 
consultat.  
 
Vist que l'art. 29 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, obliga als consells comarcals a elaborar 
un Programa d'actuació comarcal on s'incloguin el serveis i les activitats que s'hagin de 
dur a terme; 
 
Atès que per fer efectiu el seu compliment el Consell Comarcal del Gironès té redactades i 
aprovades unes directives d'actuació (61 en total); 
 
Atès que és necessari incorporar una nova directiva (núm. 62) al Programa d’actuació 
comarcal pel que fa a protecció civil per als municipis consistent en posar a disposició dels 
ajuntaments de la comarca els serveis tècnics per a la redacció de plans de protecció civil 
i plans d'autoprotecció i també dur a terme les accions que es trobin aprovades en el Pla 
d'assistència i suport en matèria de protecció civil (PAS-PC); 
 
Atès que es tracta d'una variació concreta de les determinacions o previsions del 
Programa d’actuació comarcal que no suposen alteració substancial del seu contingut, en 
quant a les línies directrius, estructura i coherència del mateix; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i l'abstenció del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la directiva número 62 del Programa d'actuació 

comarcal. 
 
Segon.  Sotmetre a consulta dels municipis de la comarca la modificació i 

actualització del Programa d’actuació comarcal amb la creació de la directiva 
núm. 62, durant el termini de 60 dies hàbils, perquè puguin formular 
observacions, rectificacions i propostes. 

 
Tercer.  Consultar, així mateix, i durant 60 dies hàbils, al Departament de Governació 

i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Girona i les entitats locals existents a la comarca i afectades pel contingut 
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del Programa d’actuació comarcal derivada de l’aprovació de la nova 
directiva. 

 
Quart.  Simultàniament, exposar-ho al públic pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant 

edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis, als efectes de 
presentació d’al·legacions. 

 
Cinquè.  De no presentar-se observacions, al·legacions, rectificacions o propostes 

l’acord quedarà elevat a definitiu procedint-se per part de la Presidència a la 
respectiva publicació. 

 
 
Vist que la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, estableix que el Govern, les 
comarques i la resta d'entitats supramunicipals han de prestar suport i assistència tècnica 
a la planificació municipal de protecció civil; 
 
Atès que el Gironès és una comarca que, per les seves característiques intrínseques, 
presenta un risc de patir incendis, accidents en el transport de mercaderies perilloses, 
nevades, inundacions, ventades, gelades, etc; 
 
Vist que en els darrers anys s’han produït sinistres a escala supramunicipal que han posat 
de manifest problemes d’organització per afrontar les emergències des de l’àmbit 
municipal; 
 
Atès que per pal·liar aquests problemes es demana als ajuntaments que elaborin i aprovin 
els seus plans de protecció civil; 
 
Atès que l’afectació de les emergències a un elevat nombre de municipis de la comarca 
ha evidenciat la necessitat de coordinar esforços per lluitar de forma comuna contra 
aquestes adversitats; 
 
Atèrs que el Consell Comarcal del Gironès presta serveis supramunicipals que es poden 
veure afectats pels riscos anteriorment esmentats; 
 
Atès que el Govern, les comarques i la resta d'entitats supramunicipals han de prestar 
suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil; 
 
Atès que els serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès han redactat el Pla 
d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Gironès (PAS-PC) 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i l'abstenció del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 

comarca del Gironès (PAS-PC). 
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Segon.  Comunicar aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del 
Departament d'Interior. 

 
Tercer.  Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
8. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i el 
Consorci Localret per a la contractació centralitza da de serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades).  
 
El Sr. Freixas explica que serà la segona vegada que aquest Consell i els ajuntaments 
que en formen part convenien amb Localret la licitació dels serveis de telecomunicacions: 
veu. mòbil i dades. L'anterior licitació va tenir molt d'èxit aconseguint uns descomptes pels 
diferents ajuntaments d'aproximadament un 52 %. Ara es torna a preparar la licitació per 
l'any 2014. Aquesta vegada ho faran acompanyats de la resta dels consells comarcals de 
la demarcació de Girona: L'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de L'estanya, la Selva, el 
Ripollès i probablement la Cerdanya. Amb aquest conveni es delega al Consorci Localret 
l'elaboració dels plecs i la licitació del servei. Tornem a demanar als municipis que s'hi 
adhereixin. Tant els que ja hi havien participat com aquells que no ho van fer.  
 
La Sra. Vilà comenta pel que fa a l'adhesió a aquest conveni que no quedava massa clar 
quin era el preu que comportava. Tot i que aquest és molt ínfim li agradaria que a tothom li 
quedés clar que s'ha de pagar un import. Pregunta si és així o ho té mal entès.  
 
El Sr. Freixas manifesta que l'adhesió a aquest conveni no comporta cap compromís ni 
cap cost. La única cosa que comporta és que la factura serà inferior. Pel servei no es 
cobra res. Simplement si la licitació va bé, com ho esperen, el cost del servei serà més 
econòmic.  
 
La Sra. Vila comenta que potser no s'ha explicat clarament. Ella no volia dir que el Consell 
cobri per aquesta adhesió. Sinó que el que volia dir que Localret cobra un import a cada 
ajuntament adherit.  
 
El Sr. Freixas respon que sí que els ajuntaments paguen una quota a Localret. Fins ara 
també es pagava i ara han fet els tràmits d'aquesta licitació.  
 
La Sra. Mascort manifesta que té un dubte. Aquesta millora dels serveis de 
telecomunicacions està molt bé però han explicat que es portarà a terme a través del 
personal del Consell. Suposen que aquest personal és el que ja disposen. Pregunta si hi 
haurà algun increment en el nombre de treballadors i s'haurà de contractar algú per portar 
a terme aquesta feina.  
 
El gerent manifesta que no s'ha contractat ningú ni tampoc es farà.  
 
El Sr. Freixas manifesta que el Consell no contractarà ningú. Aquesta tasca la porta a 
terme Localret. Es realitzarà per part del Consell i ho portarà a terme el personal que ja 
tenim en plantilla.  
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Atès que el Consell comarcal del Gironès considera d’interès prioritari endegar el conjunt 
d’actuacions que han de permetre optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i minimitzar el cost dels serveis de telecomunicacions que els operadors 
presten als municipis de la comarca; 
 
Vist que el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les 
entitats municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis 
en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb diversos 
operadors i també promoure i coordinar accions que facilitin als ajuntaments reduir el 
volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis de 
telecomunicacions corporatives; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès s’ha plantejat la possibilitat d’agregar la 
demanda dels serveis de telecomunicacions dels municipis dels seus àmbits territorials, 
amb un interès comú tant d’estalvi econòmic com de procediments de contractació i 
adjudicació, amb una actuació, per part d’aquest consell comarcal, d’agent dinamitzador i 
de coordinació que doni el suport tècnic necessari pel seu assoliment als municipis 
interessats i faciliti al Consorci Localret la documentació necessària per poder-ho dur a 
terme; 
 
Vist l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 17 de juny de 2013, mitjançant el 
qual s’aprovava el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès 
i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades); 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i l'abstenció del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci Localret. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i  per actuacions en matèria de 
salut pública, esports, acció social, promoció econ òmica i transport escolar per a 
l'any 2013.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de tornar a aprovar el conveni que anualment se signa 
amb la Diputació de Girona pel suport al Consell. Aquest és el mateix conveni que l'any 
passat amb un petit increment d'uns 52.000 euros respecte al que s'havia aprovat l'any 
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anterior. Després de diversos anys de patint retallades en les aportacions aquest any han 
aconseguit un augment.   
 
La Sra. Plana vol fer un petit comentari. Entén que els convenis amb la Generalitat de 
Catalunya es signin anualment així com també els contractes programes. Pensa que amb 
la Diputació de Girona es podria signar un conveni amb una vigència per diversos anys. 
Creu que es podria formular una petició a la Diputació de Girona en aquest sentit.  
 
La Sra. Mascort comenta que estan molt d'acord en aquest servei però els preocupa que 
els serveis jurídics, tal i com es va demanar en un ple recentment per part de l'alcalde de 
Celrà, serveixin per prestar assistència jurídica en temes independentistes. Els preocupa 
que aquest servei només s'utilitzi per aquesta finalitat. Per aquest motiu s'abstindran en la 
votació d'aquest punt de l'ordre del dia.  
 
El Sr. Freixas manifesta pel que fa al que ha dit la Sra. Plana que té raó, la llàstima és que 
aquest convenis no s'haguessin signat fa cinc anys quan la situació econòmica era 
diferent. En aquest moment l'expectativa és que pel proper any potser s'aconseguirà més 
finançament. Potser si aquest any signessin per diversos anys es cometria un error 
perquè la situació econòmica no acompanya per aconseguir una bona aportació.  
 
La Sra. Plana manifesta que en les clàusules es pot pactar un increment anual pels 
propers 5 anys.  
 
El Sr. Freixas respon que és cert però potser la Diputació de Girona no està interessada 
en signar aquesta mena de clàusules. Personalment li sembla bé i ho poden proposar. Li 
agafa la paraula. Pel que fa al que ha exposat la Sra. Mascort manifesta que el Consell 
Comarcal farà allò que li demanin els ajuntaments. Sigui quina sigui la qüestió el seu 
deure, com a ens supramunicipal, és atendre'l. Aquest servei no està pensat per donar un 
suport en concret a aquesta temàtica però sí que està destinat a prestar qualsevol mena 
d'ajuda que necessitin els ajuntaments en qualsevol aspecte.  
 
El Secretari manifesta que l'assistència jurídica que es demana moltes vegades és 
telefònica mitjançant una trucada entre els secretaris. Pel que fa al cas concret que 
comenta aquesta assistència la presta directament la Diputació de Girona. Aquesta  ha 
assumit aquest tipus de contenciosos administratius amb èxit. Del Consell, de moment, no 
n'hem assumit però formaria part de la decisió municipal de demanar-ho i el Consell la 
prestaria. La decisió és de l'autonomia municipal no depèn del Consell. 
 
Atès que la Diputació de Girona va delegar l’exercici de les competències corresponents 
als serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica i per a l’arranjament 
de camins municipals als municipis a favor del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 
econòmica en l'àmbit municipal; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
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tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, esports, acció social, 
promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2013; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i l'abstenció del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en 
matèria de salut pública, esports, acció social, promoció econòmica i 
transport escolar per a l'any 2013. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
10. Aprovació del conveni marc de col·laboració  en tre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca, per a la c reació d'aules de teatre del 
Gironès.  
 
La Sra. Estañol remarca que el més important i on es contenen les novetats és en l'annex 
del conveni. L'aportació que hauran de realitzar els ajuntaments per tal d'obrir una aula de 
teatre és de 400 euros. Des del Consell aconsellem que les aules tinguin un mínim de 13 
alumnes perquè sinó aquestes suposen una despesa extra que no poden assumir ni el 
Consell ni els ajuntaments. Es va concretar que un cop s'hagués conclòs el període de 
matriculacions i es disposes dels alumnes interessats en participar-hi es valoraria quines 
són les millors ubicacions per obrir una aula. En aquest conveni hi ha inclosos uns 
municipis però aquests poden variar en funció dels nombre d'alumnes matriculats. No es 
signarà fins que no es tinguin les matriculacions tancades i es disposi de tota la 
informació.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol col·laborar amb els ajuntaments la comarca 
per a la creació de l’Escola de Teatre del Gironès i potenciar en els pobles de la comarca 
del Gironès estudis en formació teatral; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments la comarca consideren 
necessari promoure la formació en tècniques teatrals entre els nens i nenes, amb la 
finalitat d’apropar-los al món del teatre, com a complement a les seves activitats escolars i 
en benefici de la seva formació cultural; 
 
Vist que comparteixen l’interès d’apropar la formació en tècniques teatrals als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 
que viuen en aquestes poblacions; 
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Atès que és necessari renovar i actualitzar el contingut del text del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a 
la creació d’aules de teatre del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la creació d’aules de teatre 
del Gironès. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
11. Aprovació de la ratificació i aprovació del dec ret de la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, de data 26 d'abril de 2013, m itjançant el qual s’aprova el 
contingut de la minuta de l'addenda al conveni de t ransferència dels Banys Àrabs a 
favor del Consell Comarcal del Gironès per al trien ni 2013-2015 quin import 
ascendeix a 71.193,00 € per al 2013.  
 
La Sra. Estañol explica que és el mateix conveni que es signa cada any. No s'hi ha inclòs 
cap modificació. L'aportació que percebrà el Consell per a l'any 2013 és de 71.193,00 
euros.  
 
Atès que en data 21 de novembre de 1991 els representants de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal 
del Gironès, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa van 
signar un conveni de traspàs de diferents museus i monuments; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès, en virtut del conveni de traspàs de 21 de 
novembre de 1991, gestiona l’edifici dels Banys Àrabs de Girona; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 d'abril de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el contingut de la minuta de l'addenda al conveni de 
transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del Gironès per al trienni 
2013-2015 quin import ascendeix a 71.193,00 € per al 2013; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 26 d'abril de 2013, i aprovar el contingut de la minuta de l'addenda al 
conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del 
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Gironès per al trienni 2013-2015 quin import ascendeix a 71.193,00 € per al 
2013. 

 
Segon.  Comunicar el present acord a la la Diputació de Girona. 
 
Tercer.   Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
 
12. Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.  
 
El President manifesta que aquesta moció ha estat presentada pel grup d’ICV-EUiA-E, pel 
grup d’ERC-AM, pel grup de la CUP-PA i pel Grup de CiU. Aquesta és una moció que 
creuen que en aquests moments d'asfíxia total que els hi fan patir a Catalunya és 
necessària. Han de tenir molt clar que a banda de paraules han de començar a fer gestos. 
Creu que aquest gest de la sobirania fiscal convé de cares a les arques de la Generalitat 
de Catalunya. Sense infringir cap llei però sí que fent un pas ferm perquè el dia de demà 
puguem ser un poble plenament sobirà.  
 
La Sra. Plana comenta que el seu grup dóna llibertat de vot. No farem ni una crida a la 
insubmissió ni a la il·legalitat. Fem una crida al Govern de la Generalitat de Catalunya 
perquè estableixi els mecanismes per tal que es compleixi l'article 124 de l'Estatut de 
Catalunya aprovat a l'any 2006. Aquest textualment diu: correspon a la Generalitat de 
Catalunya l'establiment dels límits i les condicions per assolir els objectius d'estabilitat 
pressupostària dins dels principis de la normativa de l'Estat i de la Unió Europea. Pensen 
que més enllà del tema de la sobirania nacional i de la independència sense la sobirania i 
el concert econòmic és impossible arribar a una cohesió econòmica, lingüística, social i 
cultural dels nostres pobles. Apostem per la descentralització i la solidaritat fiscal. Entenen 
aquesta solidaritat fiscal no pot suposar un desequilibri cosa que en aquests moments 
està passant en les diferents comunitats autonòmiques de l'Estat. Aquesta moció pot 
suposar un pas important cap a la descentralització i el municipalisme sempre que es 
garanteixi la seguretat jurídica per fer-ho. Qui té la clau de volta és el govern de la 
Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera la gestió del diner públic dels nostres 
ciutadans és podrà fer de manera més propera. En la crida a la insubmissió i la il·legalitat 
no els hi trobaran però a la crida a la Generalitat de Catalunya perquè aquesta busqui els 
mecanismes legals perquè els impostos dels ciutadans es quedin a Catalunya sí que els 
hi trobaran.  
 
El Sr. Gil comenta que l'agència tributària ja fa temps que està funcionant i gestiona 
impostos ja transferits com és l'impost de successions. Com fins ara tota persona tenia 
dret de poder-se dirigir i aportar els seus impostos a la finestreta de caixa. En aquesta 
moció no veuen més que una intenció de confrontació i incitar el confrontament amb el 
govern espanyol. Aquí no els hi trobaran. Manifesta que hi votaran en contra.  
 
El president comenta que veuen la bona voluntat d'algun dels partits polítics amb ganes 
de que Catalunya tiri endavant i se'n surti d'aquesta situació tant delicada. Veiem d'altres 
partits que no només no tenen ganes de que Catalunya no se'n surti sinó que tampoc 
volen que els municipis de la comarca se'n surtin.  Que el Partit Popular voti en contra de 
la moció de la sobirania fiscal ho pot arribar a entendre però que s'abstingui en el punt 
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número vuit a través del qual els ajuntaments de la nostra comarca s'estalviaran un 60 % 
del cost en telecomunicacions i que s'abstinguin en el punt número nou d'aprovació del 
conveni amb la Diputació de Girona el qual dóna vida la Consell encara li estranya més. 
És en aquests aspectes on es poden observar les ganes o la bona voluntat del Partit 
Socialista per tal que Catalunya tiri endavant i se'n surti d'aquesta complicada situació i en 
canvi el Partit Popular es dedica a posar pals a les rodes en el desenvolupament del 
projecte de país.  
 
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la 
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a 
les inversions com a la gestió ordinària; 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya i els nostres ajuntaments catalans i també el 
nostre consell comarcal hem de continuar donant servei als nostres ciutadans i 
ciutadanes, però les limitacions que se’ns imposen per llei suposen un greu obstacle per 
la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat 
conferida. Tant el consell com els municipis de la nostra comarca i el nostre govern, som 
un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats; 
 
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i impedeix 
que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement, la 
indústria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses són garantia per 
assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la 
llum; 
 
L’Associació de Municipis per la Independència, de la qual el nostre consell en forma part 
per decisió del plenari, a la passada assemblea general celebrada a Vilanova i la Geltrú, 
va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de Sobirania del 
Parlament català però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania 
fiscal per part de totes els membres de l’Associació; 
 
Sotmesa la moció a votació 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 i el membre d’ICV-EUiA-E i dos vots en contra del PPC i tres vots 
en contra del Sr. Domingo Álvarez i Álvarez, del Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes i del Sr. 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano del PSC-PM  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Gironès d'exercir la seva 

sobirania fiscal. 
 
Segon. En el moment que es donin les condicions jurídiques i legals, iniciar els 

mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la 
Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
d’aquest consell comacal a l’Agència Tributària de Catalunya. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del Govern Espanyol a 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
13. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
La Sra. Estañol comenta que han tancat el tema de la compra de cotilles per disposar d'un 
banc per dones afectades pel càncer. Aquest projecte va ser engegat per les conselleres 
comarcals. Han tingut una molt bona rebuda per part dels ajuntaments i vol donar les 
gràcies a totes.  
 
El president manifesta que els han repartit el programa del festival Emergent el qual 
comença el dia 3 de juliol al municipi de Celrà. Posteriorment es realitzaran actuacions als 
municipis de Vilablareix, Quart, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva i 
Madremanya. Esperen poder repetir el mateix èxit que en les edicions anteriors.  
 
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 

 


