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ACTA NÚM. 1/13 

 
Núm.  de la sessió: 1/13 
Caràcter:  ordinària 
Data: vint de febrer de dos mil tretze (20/02/2013) 
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 
Sergi Baulida i Saiz 
Enric Bagué i Vilà  
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà.  
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes.  
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Grup d’ERC-AM: 
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. S'incorpora en el punt 17.  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
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Santiago Gómez i Segura  
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 19 de 
desembre de 2012.  
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Presa de possessió de la Sra. Laura Vall·llosera  i Casanovas  com a consellera 
comarcal.  
 
La Sra. Laura Vall·llosera i Casanovas promet per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal del 
Gironès i per imperatiu legal guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sense renunciar al dret a 
l'autodeterminació.   
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que el passat dia 25 de gener es van reunir tots els presidents de 
consells comarcals i alcaldes de les capitals de comarca amb el conseller de política 
territorial el Sr. Santi Vila per tractar diversos temes. El dia 28 es van reunir amb el 
director general de l'Agència Catalana de Consum. El dia 26 remarca que va començar el 
festival Escenaris. El dia 8 de febrer es va assistir a la inauguració del centre de dia Els 
Roures del Consorci de Sant Gregori.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 308/2012 al 338/2012 i del 1/2013 al 
13/2013 que s’han posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals.  
 
4. Aprovació de la ratificació del nomenament dels representants de la corporació 
en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.  
 
El president explica que el Consell havia de nomenar un representant a la taula de 
municipis sobre el canvi climàtic a l'Ajuntament de Girona. Es nomena el Sr. Freixas com 
a responsable de l'àrea de Medi Ambient. En segon lloc es nomena a la Sra. Maria Angels 
Vilà com a representant en el Consorci de Benestar Social Gironès Salt per ocupar el lloc 
del Sr. Mascort.  
 
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; 
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Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 15 
de gener de 2013, referent al nomenament del representant del Consell Comarcal del 
Gironès a la Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Girona sol·licitat 
mitjançant escrit al Registre d'Entrada amb núm 30/2013 presentat en data 8 de gener de 
2013; 
 
Vist que en el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de desembre de 2012, el 
conseller comarcal Sr. David Mascort i Subiranas va presentar la seva renúncia al càrrec 
de conseller comarcal; 
 
Atès que el conseller comarcal Sr. David Mascort i Subiranas havia estat nomenat com a 
representant del Consell Comarcal del Gironès a la Junta de Govern del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt i que cal procedir a reemplaçar aquest nomenament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM 
d’ERC-AM, d’ICV-EUiA-E i del PPC 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 15 de gener de 2013, i nomenar el conseller comarcal Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la Taula 
Municipal sobre el Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Girona. 

 
Segon.  Nomenar la consellera comarcal Sra. M. Àngels Vilà i Sastre com a 

representant del Consell Comarcal del Gironès a la Junta de Govern del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a les institucions implicades. 
 
5. Aprovació i ratificació de les actuacions dutes a terme per la presidència del 
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 15 de gener de 2013, 
d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departame nt d’Ensenyament per al 
finançament de l’Escola de Música del Gironès per a  l’escolarització corresponent 
al curs 2011-2012.  
 
El president informa que per part del Consell Comarcal s'ha acceptat la subvenció 
atorgada per part del Departament d'Ensenmyant a l'Escola de Música del Gironès per al 
curs 2011 - 2012. Aquesta té un import de 235.520 euros.  
 
El Sr. Chamorro vol fer una petita puntualització. Lamenten que de forma continuada en 
les subvencions per a la formació musical es realitzi una gestió tant negativa per part de la 
Generalitat de Catalunya. Observant el procés que ha seguit aquesta subvenció estem 
convençuts que finalment es percebrà subvenció 0 per alumne i curs. Pensen que per 
altres questions es troben diners i per la formació musical no.  
 
El president creu que tots son força conscients de la situació. A l'any 2009 - 2010 van 
rebre una subvenció per alumne i curs de 600 euros. L'any 2010 - 2011 es van percebre 
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460 i avui aproven una subvenció de 230 euros. Malauradament la situació els ha portat a 
aquesta caiguda lliure. Dóna les gràcies per l'aportació. 
 
Vista la proposta de conveni tramesa per la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Enseyament mitjançant el qual es demana acceptar la subvenció, per 
import de 235.520,00 €, atorgada pel Departament d’Ensenyament per al finançament de 
les despeses de funcionament i les despeses de personal docent de l’Escola de Música 
del Gironès per a l’escolarització corresponent al curs 2011-2012; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 15 de gener de 
2013, mitjançant el qual s'accepta la subvenció, per import de 235.520,00 €, atorgada pel 
Departament d’Ensenyament per al finançament de les despeses de funcionament i les 
despeses de personal docent de l’Escola de Música del Gironès per a l’escolarització 
corresponent al curs 2011-2012; 
 
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 15 de gener de 2013, mitjançant el qual s'accepta la subvenció, per 
import de 235.520,00 €, atorgada pel Departament d’Ensenyament per al 
finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal 
docent de l’Escola de Música del Gironès per a l’escolarització corresponent 
al curs 2011-2012. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
 
 
6. Aprovació de les bases i de la convocatòria de s ubvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2013-2014 per a l ’alumnat de centres públics i 
centres privats concertats.  
 
El Sr. Baulida explica que presenten a aprovació les bases que regulen l'atorgament 
d'ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2013-2014. Tal i com va informar a la comissió 
informativa aquestes bases són essencialment les mateixes que l'any passat. S'ha fet una 
actualització en funció de l'IPC de les rendes per càpita. El motiu de que hi hagi aquesta 
poca variabilitat a les bases està relacionat amb el fet, tal i com va comentar, que s'ha 
realitzat diverses reunions amb el departament d'Ensenyament i representants de 
diferents consells comarcals amb la voluntat de unificar els criteris en l'atorgament 
d'aquestes ajudes. Es va considerar oportú presentar bases, tal i com s'havia fet durant 
els darrers anys, per tal de que no s'aturin les tramitacions associades a les sol·licituds de 
menjador. Es realitzi el procediment que pertoca i en el cas que el departament realitzi la 
unificació de criteris per al proper any ho portaran de nou a l'aprovació del Ple. Manifesta 
que creuen que és molt dificil que es pugui portar a terme perquè es disposa de poc 
temps.  
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El Sr. Gómez comenta que li agradaria que no es deixés de cobrar cap beca per 
questions burocràtiques. A vagades la població no pot aportar tots els documents 
requerits però té una elevada necessitat de percebre l'ajuda.  
 
El Sr. Chamorro vol queixar-se de la manca d'informació en aquest punt. En la comissió 
informativa el Sr. Baulida es va comprometre a trametre'ls més informació 
complementaria. No s'ha fet. Volen saber quin ha estat el motiu d'aquesta manca 
d'informació.  
 
La Sra. Vilà manifesta que el seu grup hi votarà a favor però tal i com ha dit el company 
d’ICV-EUiA-E creuen que enlloc de primar l'aportació de documentació creu que s'ha 
d'ajudar als necessitats en l'elaboració de la documentació requerida.  
 
La Sra. Mascort manifesta que el seu grup creu que és molt important que cap alumne 
quedi sense escolaritzar per un tema burocràtic. És important que les beques arribin a tots 
els necessitats.  
 
El Sr Baulida manifesta, pel que fa als temes burocràtics, que aquesta necessitat sorgeix 
per la necessitat de seguretat en el tema de les rendes. Vetllaran perquè no hi hagi cap 
incidència. Es portarà a terme una comissió informativa d'atorgament de beques i parlaran 
d'aquest tema. Pel que fa al comentari del Sr. Chamorro desconeix a quina documentació 
es refereix.  
 
El Sr. Chamorro contesta que ell mateix va oferir dades complementaries a la comissió 
informativa. Aquestes van ser les seves paraules textuals.  
 
El Sr. Baulida demana que concreti perquè no sap a quina informació fa referència. Els hi 
faran arribar de seguida, no hi ha hagut cap voluntat de no fer arribar la informació, sinó 
tot el contrari. Potser fa referència al punt de la licitació del transport escolar sobre el que 
van comentar que se'ls trametria la informació.  
 
El Sr. Chamorro repeteix que al llarg de la presentació del punt es va dir que es trametria 
informació complemetaria per tenir una idea mes complerta del tema. Aquestes van ser 
les seves paraules.  
 
El president manifesta que si manca informació es farà arribar.   
 
Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials; 
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local; 
 
Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
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referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM 
d’ERC-AM i de la CUP-PA l'abstenció del PPC i i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  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. 

 
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 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 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 les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa d'Hisenda. 

 
7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits n úm. 1/2013. 
 
El president explica que es tracta d'una modificció realitzada prquè s'ha rebut una 
subnveció sol·licitada al ministeri per tal de portar a terme un programa d'integració 
d'acollida comarcal amb un import de 100.000 euros.  
 
Vist l’expedient 1/2013 de modificació de crèdits tramitat per a l'aprovació de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit; 
 
Atès que l'art. 177.2 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, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ha de ser prèviament informat 
per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que 
seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 
 
Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen l'aprovació de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2013 amb 

el detall següent: 
 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit: 
 

Pressupost d'ingresso s 
Partida: 42030 

Títol: Programa integral d'acollida comarcal (PIAC) 
Import: 100.000,00 € 

 
Pressupost de despeses  
Crèdit extraordinari  

Partida: 231.13101 
Títol: personal laboral temporal 

Import: 25.000,00 € 
Crèdit extraordinari  

Partida: 231.16000 
Títol: seguretat social 

Import: 9.000,00 € 
Suplement de crèdit  

Partida: 231.22798 
Títol: Pla inclusió 

Import: 66.000,00 € 
 
Segon.  Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
Tercer.  En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 

d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 
procedirà a la seva publicació. 

 
8. Aprovació de la licitació, mitjançant procedimen t obert i varis criteris de 
valoració, de la prestació de 39 serveis de transpo rt escolar col·lectiu de la comarca 
del Gironès pel curs 2013-2014.  
 
El Sr. Baulida explica que es tracta d'aprovar els plecs per portar a terme la licitació de 39 
serveis de transport escolar. Recorda que en un Ple anterior es va portar a aprovació un 
plec per tal de realitzar aquesta contractació. Comenta, com es va explicar a la comissió 
informativa, que l'anterior plec estava pensat per realitzar una contractació a llarg termini, 
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deu anys, basat en el model de costos del departament de transport de la Generalitat de 
Catalunya. Amb posterioritat a aquesta aprovació des del Departament se'ls va transmetre 
que no era adient realitzar aquesta contractació a deu anys. S'ens va instar a realitzar 
contractes anuals amb possibilitat de prorroga d'un any, Es licitaran els contractes de 
transport que tindran continuitat. Es liciten menys rutes de les que s'estan portant a terme. 
Aquest fet és degut a que hi ha diverses rutes que tenen els seus contractes vigents i n'hi 
ha d'altres que no tenen confirmada la seva continuació per al proper any. Aquestes 
darreres són les vinculades a Pericot per la posada en marxa del centre i el cas de Girona 
Est per la viabilitat i finançament d'aquestes rutes. El secretari manifesta que es faculta al 
president per a realitzar l'adjudicació previ informe de la comissió informativa. Estipula que 
allà on diu per resoldre al·legacions també s'hi afegirà la paraula recursos. Si s'interposa 
un recurs especial abans d'adjudicar-lo podrà resoldres per la presidència sense esperar 
que ho resolgui el Ple.  
 
El Sr. Chamorro vol fer una nova puntualització. Lamenta que una vegada més les 
retallades les acabin pagant els més necessitats. El seu grup no els agrada que la licitació 
es faci pel curs 2013 - 2014 amb una possible prorroga i no es pugui garantir el servei a 
més llarg termini. Cruen que amb un servei tant important com el transport escolar és 
necessari.  
 
La Sra. Vilà comenta pel que fa a la ruta en la que els alumnes arribaven tard que la 
situació ha millorat. Vol matitzar que ha observat que un cop he observat les altres rutes 
ha vist que s'hi estipulen totes les parades que es fan a cada municipi. Al seu municipi 
s'han obviat i només n'hi ha reflectida una. Creu que és un error però volia garantir que es 
continuen realitzant les tres parades que es porten a terme. No vol que a la llarga el servei 
només faci una única parada. Les parades estan bastant lluny les unes de les altres.  
 
El Sr. Baulida comenta que estan totalment d'acord amb que el ha dit el Sr. Chamorro. 
Lamenten que la direcció que s'estigui agafant sigui cap a un pitjor servei. Pel que fa a la 
ruta del municipi de Celrà sembla que ha millorat i pel que fa a tres parades del municipi 
de Sant Martí Vell tenen un cert marge. Se n'asseguraran que es portin a terme.  
 
Atès que el Consell Comarcal realitza la gestió del servei de transport escolar col·lectiu a 
la comarca des del curs 90-91 pels alumnes d'infantil i primària i des del 96-97 pels 
alumnes de secundària obligatòria; 
 
Atès que aquest servei es va adjudicar pel curs 2001 per anys prorrogables fins a un 
màxim de 10 anys; 
 
Vist que cal procedir a l'adjudicació del servei i que resulta convenient que l'adjudicació 
sigui per al curs escolar 2013-2014 i la seva pròrroga 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
de la CUP-PA i del PPC i l'abstenció del PSC-PM i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
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del sector públic, 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 i que són els següents: 

 
001 Institut Cassà-Escola Puig d'Arques-Escola Aldric-CE La Salle (zona 

Llambilles, Riudellots, Campllong) 

003 Institut Cassà-Escola Puig d'Arques-Escola Aldric-CE La Salle (zona Caldes, 
Sant Andreu) 

004 Institut Cassà-Escola Puig d'Arques-Escola Aldric-CE La Salle (zona El 
Remei, Sta. Pellaia, Campllong) 

007 Institut Narcís Xifra-Institut Carles Rahola (zona Canet d'Adri, Sant Gregori) 

008 Institut Narcís Xifra-Institut Carles Rahola (zona Sant Esteve de Llémena, 
G.de Rocacorba, St. Gregori) 

009 Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Sant Gregori, Sarrià de Ter)  

009 B Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Sant Gregori, Sarrià de Ter)  

010 Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis) 

011 Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter, Sant Julià de 
Ramis) 

011B Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter, Sant Julià de 
Ramis) 

012 Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Montjuïc, Sarrià de Ter, Sant 
Julià  de Ramis) 

015 Institut Celrà (zona Madremanya, Sant Martí Vell, Flaçà) 

016 Institut Celrà (zona Bordils, Juià) 

017 Institut Celrà (zona Cervià de Ter, Medinyà, Bordils) 

018 Institut Celrà (zona Sant Jordi Desvalls, Viladesens, Cervià de Ter) 

019 Institut Montilivi (zona Palol, Quart, La Creueta) 

020 Institut Montilivi, Institut Vilablareix (zona Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de 
la Selva) 

020B Institut Montilivi, Institut Vilablareix (zona Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de 
la Selva) 

020C Institut Montilivi, Institut Vilablareix (zona Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de 
la Selva) 

022 Escola L'Aulet-Escola Bordils-Escola Les Falgueras-Institut Celrà (zona Juià, 
Madremanya, Sant Martí Vell, Celrà) 

023 Escola L'Aixart-Escola Sant Jordi (zona Viladasens, Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls) 

026 Escola Agustí Gifre (zona Granollers de Rocacorba, Sant Martí de Llémena, 
Sant Gregori) 
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027 Escola Agustí Gifre (zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori, Taialà) 

028 Institut Cassà-Escola Aldric-Escola Puig d'Arques-CE La Salle (zona Caldes, 
Riudellots, Campllong, Quart, Llambilles) 

030 CPEE Font de l'Abella-CPEE Palau-CPEE La Maçana (zona 
Calonge,St.Feliu,Llagostera) -bus adaptat- 

031 CPEE Palau-CPEE Font de l'Abella (zona Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma 
de Farners) -bus adaptat- 

032 CPEE Font de l'Abella-CPEE Palau-CPEE Maçana (zona Besalú, Banyoles, 
Sarrià de Ter, Girona) -bus adaptat- 

033 CPEE Font de l'Abella (zona Amer, Anglès, Bescanó, Salt) 

034 CPEE Font de l'Abella-CPEE Maçana-Institut Celrà (zona Flaçà, Bordils, 
Celrà) 

036 CPEE Font de l'Abella-CPEE Palau-CPEE La Maçana (zona Torroella de 
Montgrí, l'Escala) 

037 CPEE Palau-CPEE La Maçana (zona Tossa de Mar, Blanes, Vidreres) -bus 
adaptat- 

038 CPEE Palau-CPEE Font de l'Abella (zona Salt, Sarrià, Girona) -microbús 
adaptat-  

052 Institut Narcís Xifra-Escola Montserrat (zona Sant Martí de Llémana, Sant 
Gregori) 

053 Institut Vilablareix (zona Palol, Quart, Fornells de la Selva) 

054 USEE Escola Marta Mata, Escola Pericot (zona Pg. Olot, Av. Sant Narcís, 
Font Pólvora, Av. Pericot) 

055 CEE Palau, CEE Font Abella, CEE Joan Riu (zona Castell d'Aro, Llagostera) 

JR1 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Roses, Empúries, Figueres, 
Vilamacolum) -minibús adaptat- 

JR2 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Cassà de la Selva, Vila-roja, Girona) -
minibús adaptat- 

JR3 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Bordils, Salt, Girona, Taialà) -minibús 
adaptat- 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules administratives, tècniques i particulars del 

contracte de serveis per a la prestació de 39 serveis de transport escolar 
col·lectiu de la comarca del Gironès pel curs 2013-2014 i la seva pròrroga, 
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de varis criteris de 
valoració de les ofertes. 

 
Tercer.  Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, als efectes de possibles reclamacions. De conformitat 
amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, una vegada 
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transcorregut el termini d’informació pública anunciar la licitació per 
procediment obert atenent a varis criteris de valoració de les ofertes, pel 
termini de 40 dies naturals a comptar des de la data d'enviament de l'anunci 
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

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

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord. 
Així com, per a l'adjudicació de la contractació, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda. Així mateix, es faculta a la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les al·legacions i els recursos que 
es puguin presentar, inclosa la resolució del contracte. 

 
9. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Al t Empordà per al servei de 
recollida i acollida de gossos i gats abandonats, p erduts o ensalvatgits a la 
comarca del Gironès.  
 
10. Aprovació del text del conveni de delegació del  servei d’acollida de gossos i 
gats entre el Consell Comarcal del Gironès i els aj untaments de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter.  
 
11. Aprovació del text del conveni marc per a la pr estació del servei de recollida i 
acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ens alvatgits a la comarca del 
Gironès entre el Consell Comarcal del Gironès i els  ajuntaments de la comarca.  
 
El Sr. Freixas explica que des de l'any 1993 el Consell Comarcal té conveniat amb 
l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt Empordà el servei de recollida i acollida 
de gossos i gats abandonats a la comarca. El servei s'ha prestat de forma continuada des 
d'aleshores. Han cregut necessari procedir a renovar el conveni amb aquesta Associació. 
S'ha adaptat a la realitat actual del servei i a la legislació vigent. Un dels temes que els 
havien sol·licitat els ajuntaments és poder disposar d'un servei d'urgència. Aquest s'ha 
regulat amb un cost de 150 euros fora de l'horari laboral. En cas dels caps de setmana el 
cost serà de 180 euros. El punt nové fa refència al conveni amb l'Associació. El desè punt 
és el conveni entre tres ajuntaments de la comarca: Girona, Salt i Sarrià de Ter i el 
Consell. Aquests tenen un tracte diferenciat ja que es realitzen la recollida ells mateixos i 
l'Associacó solament en fa l'acollida. L'onzè punt és el conveni marc amb la resta de 
municipis de la comarca. Afegeix un seguit de dades. A l'any 2008 entre la comarca i 
aquests tres ajuntaments es van recollir 590 animals. A l'Any 2009 748. Al 2010 673. Al 
2011 649 i a l'any 2012 610 animals. Comenta que el cost pels ajuntaments es calcula 
segons les xifres d'animals recollis l'any anterior. El servei mínim anual és de 149,88 
euros. I el cost per animal és aproximadament 53 euros.  
 
Atès que l'art. 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, els ajuntaments poden delegar la responsabilitat de 
recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits, als ens locals 
supramunicipals, els quals poden concentrar l'execució amb entitats externes, 
preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment 
constituïdes; 
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Vist que l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt Empordà està legalment 
constituïda, que la seva activitat és de caràcter benèfic, sense finalitat de lucre i el seu 
únic objectiu és la defensa i la protecció dels animals; 
 
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'Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt Empordà per al servei de 
recollida i acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la 
comarca del Gironès. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest 
acord. 

 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Associació Protectora d'Animals i Plantes de l'Alt 

Empordà. 
 
Vist que en data 10 de juny de 2008 es va signar el conveni de delegació del servei 
d’acollida de gossos i gats entre el Consell Comarcal del Gironès i els Ajuntaments de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, el qual ha finalitzat el seu termini de vigència; 

Vist que el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, estableix entre d’altres, que correspon als municipis o, si 
s’escau, a les entitats supramunicipals, recollir i controlar els animals de companyia 
abandonats, perduts o ensalvatgits, i fer-se’n càrrec fins que siguin recuperats, cedits o, si 
escau, sacrificats, directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i 
defensa d’animals; 

Atès que d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca exercir competències municipals per delegació o per conveni; 
 
Que el Programa d’actuació comarcal preveu la prestació del servei de recollida de 
gossos i gats abandonats per part del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de delegació del servei d’acollida de gossos i gats 

entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de Girona, Salt i 
Sarrià  de Ter. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest 
acord. 
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Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
 
Vist que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'Actuació Comarcal; 
 
Atès que el PAC preveu la possibilitat de prestar el Servei de recollida dels animals 
abandonats dels ajuntaments de la comarca; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès és l'entitat supramunicipal idònia per prestar el 
Servei de recollida dels animals abandonats dels municipis que li deleguin el servei; 
 
Vist que el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, estableix en el seu article 16è que correspon als ajuntaments 
recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i que els ajuntaments 
poden delegar aquesta responsabilitat als ens locals supramunicipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc per a la prestació del servei de recollida i 

acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca 
del Gironès entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la 
comarca. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest 
acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
12. Aprovació del text del conveni marc de delegaci ó entre els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la  prestació del servei de recollida 
selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus 
municipals i aprovació del text del conveni de dele gació entre l'Ajuntament de Salt i 
el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació  del servei de recollida selectiva i 
valorització del paper i cartró, vidre i envasos ll eugers dels residus municipals.  
 
13. Aprovació del text del conveni marc de delegaci ó entre els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la  prestació del servei de recollida 
selectiva i tractament dels mobles i voluminosos de ls residus municipals.  
 
El Sr. Freixas explica que la majoria dels convenis amb els ajuntaments per la prestació 
del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers i 
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pel servei de recollida selectiva i tractament dels mobles i voluminosos finalitzen el proper 
mes d'abril. El text que els presenten no difereix substancialment de l'existent actualment. 
El més desatacable és que inclou, de forma expressa, la possiblitat de modificar el model 
de recollida actual. Durant els darrers mesos s'ha mostrat aquesta inquietud en alguns 
ajuntaments en aquest àmbit i per aquest motiu s'hi ha estipulat la possibilitat del canvi. Es 
podrà canviar cap a un sistema de recollida amb càrrega lateral o cap a un sistema de 
recollida porta a porta segons les necessitats dels ajuntaments. El Consell gestionarà amb 
l'empresa concessionària el canvi i l'adaptació d'un model a un altre. Remarca que la 
durada és fins al 2020 i que és la mateixa durada que té la concessió amb l'empresa. 
Aquest nou conveni s'exhaurirà en el mateix moment en què finalitzi la contractació. Un 
altre aspecte en que s'incideix en el conveni és en el tema de la facturació. Aquesta serà 
mensual, els ingressos mensuals els peremtran fer front a les factures que els presenta 
l'empresa i aquesta podrà cobrar més puntualment. El cost final del servei dependrà  dels 
ingressos que es percebin per la venda de les diferents fraccions i les compensacions que 
es poten a terme amb Ecoembes i Ecovidrio. Els ajuntaments assumeixen una previsió de 
costos i a finals d'any es regularitza amb els ingressos que es perceben. Comenta que en 
el darrer any s'ha patit una retallada d'ingressos important en aquest aspecte. Aquesta 
reducció ha estat aproximadament d'uns 40.000 euros. S'han recollit menys quilos 
d'envasos, menys quilos de vidres i menys de paper. Comenta que els contenidors 
pateixen robatoris juntament amb la menor activiatat comercial i familiar. Creu que seria 
adient portar a terme alguna campanya mitjançant la qual es reduiexi el rebuig i 
s'augmenti la recollida de la fracció per aconseguir uns majors ingressos. En aquest punts 
portem a aprovació tres convenis: el primer és el conveni marc entre Consell i els 
ajuntaments de la comarca, el segon només per l'ajuntament de Salt que també inclou la 
recollida al seu municpi dels voluminosos. El tercer conveni regula la recollida selectiva i 
tractament dels mobles i voluminosos, aquest no ha sofert cap canvi.   
 
El Secretari comenta que en el pacte desè del conveni on es regula el pagament es diu: 
es requerirà a l'ajuntament perquè faci el pagament en el termini de 50 dies. Ha de dir 30 
dies. Aquest termini fa refèrencia a la Llei de morositat la qual estipula un termini de 30 
dies.  
 
El Sr. Álvarez comenta que, tal i com ho va manifestar a la comissió informativa, aquests 
conveni els generen dubtes en dos aspectes concrets. El primer referent a les freqüències 
de recollida i el segon pel que fa a les freqüències de neteja dels contenidors. Pel que fa a 
les freqüències de recollida comenta que amb el paper no hi hauria cap problema perquè 
la freqüencia és prou àmplia però amb els contenidors d'envasos i vidre la freqüència en 
els mesos d'estiu pot provocar problemes d'olors. Pel que fa a la neteja creu que tenen el 
mateix problema, en el conveni s'estipula que serà la més adient possible i en darrer lloc 
hi diu un cop l'any. Creu que un cop l'any en determinats contenidors serà suficient però 
en d'altres no. La proposta que ja van formular en la Comissió Informativa és que a partir 
de les comissions de seguiment es pugui modular o canviar en algun cas concret. La 
voluntat és evitar problemes.  
 
La Sra. Vilà reitera la idea que ja va formular en la comissió informativa pel que fa  a la 
forma de realitzar-ne el seguiment.  
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El Sr. Freixas comenta que el cas del municipi de Salt hi ha una taula de treball. Els 
recursos dificilment es poden ampliar però sí que es poden modular segons les 
necessitats del servei.  
 
Els serveis tècnics de les dues corporacions s'han de posar d'acord. Veu difícil que hi hagi 
més recursos però és possible modular el servei.  
 
Atès que la majoria dels Convenis amb els ajuntaments de la comarca per a la prestació 
del servei de recollida selectiva finalitzen el proper mes d'abril; 
 
Atès que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquest servei a vint-i-cinc 
municipis de la comarca, mitjançant concessió administrativa amb una durada màxima 
fins a l'any 2020; 
 
Atès que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
prestar el Servei de recollida selectiva de les fraccions de paper, vidre i envasos dels 
residus municipals en els municipis que li deleguin el Servei, entre d’altres per l’economia 
d’escala que li permet una millor eficàcia en la prestació; 
 
Vist el que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus, en el sentit que, els ens locals competents han 
de garantir el reciclatge i el tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de 
llur jurisdicció, i han de promoure la valorització dels residus en el marc del programa 
general que formuli la Generalitat; 
 
Atès que l'Ajuntament de Salt havia denunciat l'actual Conveni de delegació dels serveis 
de recollida selectiva i que la prestació del servei en el municipi de Salt presenta unes 
singularitats que no es donen en la resta de municipis de la comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
recollida selectiva i tractament dels mobles i voluminosos dels residus 
municipals i aprovar del text del conveni de delegació entre l'Ajuntament de 
Salt i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers 
dels residus municipals. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest 
acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que da'cord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC) el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
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comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'Actuació Comarcal; 
 
Vist que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i 
tractament dels mobles i voluminosos dels residus municipals dels municipis de la 
comarca; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès és l'entitat supramunicipal idònia per prestar el 
Servei de recollida selectiva dels mobles i voluminosos dels residus municipals en els 
municipis que li deleguin el Servei, entre d’altres per  l’economia d’escala que li permet 
una millor eficàcia en la prestació; 
 
Vist que en l’actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquest servei a divuit 
municipis de la comarca, a l’empara del present conveni; 
 
Atès que el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus, estableix que els ens locals competents han de garantir el 
reciclatge i el tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de llur 
jurisdicció, i han de promoure la valorització dels residus en el marc del programa general 
que formuli la Generalitat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
recollida selectiva i tractament dels mobles i voluminosos dels residus 
municipals. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest 
acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
14. Aprovació i ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 de desembre de 2012, del text d el conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departam ent de Benestar Social i Família, 
i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de po lítiques de joventut.  
 
La Sra. Estañol informa que aquest conveni es renova cada any per finançar la 
contractació de la professional de jovenut. Recorda que la tasca principal de la tècnica de 
joventut és impulsar el Pla comarcal de joventut. Actualment aquest Pla està esgotat, 
tenia una vigència de quatre anys del 2009 al 2012. En aquests moments estan redactant 
el nou que tindrà una vigència del 2013 al 2016. 
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El Sr. Cornellà demana a la Sra. Estañol que convoqui una reunió amb tots els regidors i 
regidores de joventut de la comarca per analitzar aquest Pla comarcal que ha finalitzat. A 
partir d'aquest es pot començar a treballar en l'elaboració d'un nou Pla.  
 
La Sra. Mascort vol manifestar que seria molt important comptar amb els joves. Creu que 
és important que els joves aportin la seva visió i participin en la renovació i elaboració 
d'aquest nou Pla.  
 
La Sra. Estañol recull la proposta del Sr. Cornellà. Comenta que generalment es realitzen 
trobades amb els ajuntaments i se signa un conveni amb aquests. Manifesta que ho 
tindràn en compte. Pel que fa al que ha dit la Sra. Mascort explica que aquest Pla engloba 
actuacions de diverses àrees del Consell. Els eixos principals són: d'educació, el treball, 
l'habitatge, la salut, cultura i promoció comarcal, en aquest també hi és present la 
participació jove. També ho tindran en compte.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (article 142 
de l’Estatut d’Autonomia). En l’exercici d’aquesta competència va impulsar el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2000-2010, plasmat inicialment en la Resolució 179/VI del 
Parlament de Catalunya, de 15 de juny de 2000, la revisió estratègica del qual va ser 
aprovada el 25 d’octubre de 2005. A data d’avui, ja s’ha elaborat un nou Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2011-2020 que es troba en tràmit d’aprovació mitjançant Decret de 
Govern de la Generalitat de Catalunya; 
 
Vist que correspon a les comarques l’assistència i cooperació als municipis i la realització 
d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal, assegurar 
l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals. En aquest sentit, l’article 14.1 de la Llei 
33/2010, de polítiques de joventut, estableix que els ens locals supramunicipals han de 
vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de 
qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels 
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i 
aprovar plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial; 
 
Vist que el Pla nacional de joventut de Catalunya és una eina per a la població jove del 
nostre país que permet, per una banda, afavorir els processos d’emancipació de les 
persones joves i fomentar la seva participació en la construcció dels seu propi projecte de 
vida, així com, per altra banda, facilitar una actuació transversal i coordinada de totes les 
administracions respecte a aquest sector de la població de Catalunya mitjançant 
polítiques integrals. En aquest sentit, és voluntat de la Direcció General de Joventut 
treballar amb les entitats locals com a administració més propera al ciutadà; 
 
Vist el contingut de la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 20 de desembre de 2012, mitjançant la qual s'aprova el conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, 
i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de polítiques de joventut; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 20 de desembre de 2012, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar 
Social i Família, i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de polítiques 
de joventut. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament 

de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
15. Aprovació del text del conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del 
Gironès i PIMEC Comerç, per tal de promoure accions  de millora en el 
desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.  
 
La Sra. Carabellido comenta que l'objecte d'aquest conveni és realitzar accions conjuntes 
amb PIMEC comerç per tal de dinamitzar el comerç del territori. Aquest es basa en sis 
temàtiques: la promoció de l'associacionisme, el tema dels mercats, el consum, el treball 
autònom en l'àmbit del comerç, el comerç local i els nous canals de difusió (xarxes 
socials), el comerç i el turisme i d'altres temàtiques que puguin sorgir. Es tracta d'un 
conveni anual. No suposa cap cost pel Consell. Es tracta de sumar esforços per 
aconseguir més. Pimec comerç és especialista en aquest tema i la seva voluntat és 
establir una sèrie de col·laboracions. Comenta que aquest és un tema que va treballar 
amb la seva companya, la Sra. Mascort. Li agradaria donar-li la paraula per si vol afegir-hi 
alguna idea.  
 
La Sra. Mascort comenta que des del partit popular s'ha treballat molt el tema de 
l'associacionisme. Creuen i valoren molt el comerç de proximitat. Els comerç dels pobles 
es troben desasistits en àmbits com les relacions financeres, en les renovacions de 
polisses... Pimec comerç proposa acompanyar-los i ajudar-los a través d'iniciatives com 
tallers, formació... sense suposar cap cost per part del Consell.  
 
El Sr. Cornellà pregunta a la Sra. Mascort si aquest és un conveni nou o es tracta d'una 
renovació.  
 
La Sra. Mascort contesta que és un nou conveni.  
 
El Sr. Cornellà pregunta quines són les accions es preveuen realitzar. Creu que el està 
molt bé perquè troba adient promocinar el comerç local. Suposa que és una cosa que ja 
fan la majoria o tots els ajuntaments. Li agradaria saber a quines actuacions està destinat 
aquest Pla.  Què farà el Consell Comarcal per ajudar el comerç de proximitat. Pensa que 
aquesta és una tasca que ja porten a terme els ajuntaments i no acaba de veure quines 
accions preten fer el Consell.  
 
La Sra. Pascual manifesta que en el territori han vist a la Sra. Carabellido però no a la 
Sra. Mascort. Pregunta si tenen coneixement del que s'està fent en el territori. Li pregunta 
a la Sra. Mascort. Manifesta que hi ha municipis que estan treballant en aquest àmbit.  
 
La Sra. Mascort contesta al Sr. Cornella que es portaran a terme accions per ajudar als 
comerciants. Els petits comerços del pobles petits es queixen que estan desasistits. Se'ls 
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oferirà la creació d'una federació. Si s'uneixen poden aconseguir millores en les compres, 
en temes financers, en temes de formació, en tallers... El Consell Comarcal ha se ser el 
vehicle que permeti aquestes trobades. Des de Pimec els ofereixen la formació gratuita, la 
participació en tallers de creació o millora d'aparadors, per fidelitzar els clients, temes de 
marqueting, millores en temes de consum, crear un portal conjunt. Personalment ha 
recorregut el territori. Explica que quan va pel territori no es dóna a coneixer. Hi va com a 
client i pot observar de què es queixen i què necessiten. El Gironès és molt gran. Si vol li 
poden trametre el text. Comenta que els comerciants estan molt desanimats i molt 
desastits. Els ha arribat aquesta queixa. S'ha creat aquest conveni per ajudar-los i  donar-
los un cop de mà.  
 
La Sra. Pascual manifesta que estan totalment d'acord amb el conveni. Només vol 
comentar que en el territori han vist la Sra. Carabellido però no a la Sra. Mascort.  
 
La Sra. Mascort contesta, que com ja ha dit, que al territori hi va sense donar-se a 
coneixer. Manifesta que ha estat a Bordils, Celrà.... Si vol li facilitarà la llista dels 
comerços que ha visitat.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès impulsa polítiques de dinamització i 
desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, amb les associacions de 
comerciants, gremis sectorials i altres patronals d’abast provincial i nacional per tal de 
fomentar els vincles entre el sector públic i privat; 
 
Atès que un dels objectius del Consell Comarcal del Gironès és el foment del treball 
conjunt que puguin dur a terme l’Ajuntament amb les organitzacions o entitats que 
radiquen en el seu territori; 
 
Vist que PIMEC Comerç és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius 
defensar i representar els interessos dels petits i mitjans comerciants empresaris de 
Catalunya per fer que el comerç de proximitat sigui competitiu i compti amb els recursos 
que li calen per continuar sent el motor de l’economia; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i PIMEC comerç. 
 
Segon. Notificar aquest acord a PIMEC comerç. 
 
16. Moció instant a la Generalitat de Catalunya a g arantir el compliment de la Llei 
del Ter de 1959 i els cabals legals de manteniment i a cercar una solució entre tots 
els grups del Parlament de Catalunya per aconseguir  un subministrament hídric 
més fiable pel país i menys agressiu amb el Ter i l a seva conca.  
 
El president explica que aquesta moció va neixer en un Ple en el que el Sr. Albert Martí va 
demanar que es posicionessin respecte del compliment d'aquesta normativa. Es va fer 
una taula de consellers comarcals en la que van participar representants dels diferents 
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grups. Es va redactar aquesta moció que ha estat subscrita per part de tots els grups 
signats. LI demana al Sr. Martí si vol fer alguna intervenció al respecte.  
 
El Sr. Martí contesta que ja va fer una explicació extensa en el darrer Ple. Creu que no 
cal.  
 
La Sra. Vilà no vol esmenar el text de la moció. Creu que el company, el Sr. Martí se l'ha 
treballada, l'ha consensuada, i se n'ha parlat. Li agradaria que després de l'aprovació 
d'aquesta moció es vagi una mica més enllà. Si aquesta normativa no s'ha complert mai 
potser a través del Consell o de la Diputació de Girona s'insti que es compleixi la 
normativa i no es quedi només amb aquesta aprovació de la moció.  
 
El president manfiesta que aquesta petició la Sra. Vilà ja la va mostrar a la Junta de 
Portaveus. En pren nota i si hi ha alguna forma de portar-ho a terme es farà.  
 
Atès que des de principis del segle XX ja es preveia que caldria aigua d´altres conques 
per abastir l´Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Que el 1957, l’Excel. Alcalde de Barcelona, Josep M. de Porcioles va encarregar la 
redacció del “Plan Cataluña”, un projecte no oficial per fer arribar a Barcelona, aigües del 
Ter, del Segre i de l’Ebre, i que a conseqüència d´aquest, es va acabar fent únicament el 
transvassament del Ter cap a Barcelona. I ja en l’època que es van construir els pantans, 
els tècnics van preveure que a finals del segle XX, només amb el transvassament del Ter 
cap a l’ Àrea Metropolitana no hi hauria prou aigua per abastir aquesta área tan poblada. 
 
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa fins fa poc pública, i recentment 
privatitzada, que fou creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1990 amb la 
finalitat d’abastir d’aigua en alta a més de 100 municipis de les comarques de La Selva, el 
Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el 
Garraf, el Baix Penedès i l’Anoia, i garanteix el servei d’aigua a pràcticament 5 milions de 
catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Prop del 70% 
de l’aigua que es consumeix a l’àrea esmentada anteriorment i que gestiona ATLL prové 
del Ter. 
 
Atès que en els anys 50 del segle passat, quan es van construir els pantans, pel Ter hi 
circulava un cabal mitjà de 20 m3/segon, i tot i que el transvassament previst de 8 
m3/segon era un percentatge gran del cabal del Ter (el 40%), per molts, sobretot per la 
gent interessada en la construcción dels pantans, es va vestir més com una solució a les 
grans avingudes i inundacions històriques que patia el Baix Ter, que com un gran 
transvassament. Tot i això, hi va haver força critiques i desconfiança de la societat 
gironina per aquest transvassament cap a Barcelona. I d’aquesta desconfiança ve que es 
construïssin les estacions d’ aforament per controlar el cabal del riu Ter. 
 
Atès que el cabal mitjà del riu Ter de 60 anys ençà ha baixat de 20 m3/segon a 12 m3/s 
als nostres dies, degut al descens de pluviometria, i que independentment d’aquesta 
dada, es continúen transvassant el 8 m3/segon com a mínim, i això comporta que la 
proporció sigui de quasi el 70% del cabal del riu que marxa cap una altra conca, i que en 
ocasions de sequera, aquest percentatge ha estat superat. 
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Atès que les necessitats de l’Àrea Metropolitana es mouen al voltant dels 15 m3/s, i que 
des de fa 50 anys l’aportació de cabal cap a Barcelona pràcticament només s’ha millorat 
amb la construcción l’any 2009 de la dessaladora del Prat de Llobregat, la més gran 
d’Europa, que podría subministrar 2m3/s però que només funciona al 10% de la seva 
capacitat per l’alt cost energètic de fer-la funcionar. 
 
Atès que malgrat que l’ACA continuarà sent el regulador del servei d’explotació dels 
recursos hídrics del Ter, la privatització del servei en alta d’ATLL, farà que per l’empresa 
concessionària, el compte de resultats siguin claus. Es coneix que la qualitat de l’aigua del 
Ter és alta i que el preu de potabilitzar-la és baix si el comparem amb el preu de l’aigua 
del Llobregat(tres cops més cara) o la de dessaladora (entre 5 i 6 cops més cara), i això 
probablement causarà que el compromís de reducció progressiva de les aportacions del 
Ter a ATLL resultarà contraria als interessos de l’empresa concessionària. 
 
Atès que sovint s’incompleix l’encara vigent Llei del Ter 15/1959 que estableix que del 
cabal del Ter, 1 m3/s ha de ser per proveïr Girona, Salt, Sarrià de Ter i la Costa Brava 
centre. També estableix que el riu ha de portar sempre 3 m3/s al seu pas per Girona, i 
que 150 hm3/any han de ser pels regants del Baix Ter. Aquesta Llei diu que si es 
garanteixen aquests tres punts, es poden transvasar fins a un màxim de 8m3/s a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Atès que la Llei del Ter abans esmentada no només s’incompleix sinó que s’ha invertit la 
prioritat, fent que independentment de si hi ha pluges o estem en periode de sequera, 
sempre es transvassin els 8 m3/s fora de conca. Afegit a això, durant la sequera que va 
afectar al nostre país la tardor del 2007 i el començament de 2008 va entrar en vigor el 
Decret de sequera que prioritzava primer l’aigua d’ús de boca, segon per a ús industrial i 
tercer per a usos agrícoles. Això vol dir, que en periodes de sequera(i en la zona 
mediterrània són ben habituals), no només no es garanteix el cabal necessari al riu, sinó 
que no es garanteix la supervivencia ambiental i econòmica de tota la zona del Baix Ter. 
 
Atès que massa sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL implica que el 
cabal circulant estigui situat per sota dels cabals previstos al “Pla Sectorial de cabal de 
manteniment de les conques internes de Catalunya”, aprovat pel Parlament de Catalunya 
l’any 2006, que s’enten com una restricció als usos i les detraccions d’aigua del medi, i 
estableix els cabals considerats necessaris per assolir el bon estat dels sistemes fluvials i 
permetre el manteniment de les comunitats pròpies de cada tram fluvial, la diversitat 
d’hàbitats, i la bona estructura geomòrfica de les ribes. 
 
Atès que en la pasada legislatura el Govern de la Generalitat va establir un full de ruta, 
anomenat “Compromís pel Ter” per reduïr progressivament l’aportació del riu Ter al 
sistema gestionat per ATLL a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant d’un 
transvassament de 229,42 hm3 a 115 hm3(4 m3/s) l’any 2015. I a dos anys del 2015, el 
Govern encara no ha efectuat les accions previstes en aquest “Compromís del Ter”. 
 
Atès que presumiblement no es cumplirá la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació 
en l’àmbit de la política d’aigües, que es pot resumir com l’assoliment d’un bon estat de 
les masses d’aigua per al 2015. 
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Atès que aquestes normes o compromisos no es compleixen o previsiblement no es 
compliran en els seus terminis, el Ter en la seva part baixa es veu afectat, a causa d’un 
cabal insuficient i d’un transvassament desproporcionat , amb la pèrdua de diversitat 
animal, amb l’eutrofització de les aigües i la pèrdua de qualitat dels boscos de ribera, amb 
la insuficient recàrrega dels aqüifers que provoca la baixada de les aigües de pou, la 
necessitat d’anar-la a buscar a més profunditat, i en les zones més properes a la costa, la 
salinització i per tant la pèrdua d’aquests aqüifers, amb la baixada del nivel freàtic que 
provoca pèrdues a diferents cultius, l’increment de plagues molestes per la población com 
ara la mosca negra, que requereix de tractaments cada any i l’invasió de plantes 
exòtiques, com ara l’Azolla, una falguera aquàtica propia de les aigües poc profundes dels 
arrossars de l’est asiàtic i que ha trobat un hábitat idoni en les aigües estancades del Baix 
Ter. A aquests arguments i afectacions, cal afegir-hi la cada cop més gran inquietut i el 
malestar de la población del Baix Ter, que és conscient que totes les normatives referents 
al Ter s’incompleixen sistemàticament, i que l’angoixa el saber que en la propera sequera 
es primaran els interessos de la metrópoli per sobre els interessos legítims del riu i la seva 
conca. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Demanem que es compleixi el “Compromís pel Ter” que es comprometia a 

retornar cabal al Ter i transvasar-ne cap a altres conques un màxim de 115 
hm3 (4m3/s) el 2015. 

 
Segon.  Demanem el compliment dels cabals que preveu el Pla de Gestió de l’aigua 

de Catalunya i de la Llei del Ter de 1959, una Llei que despres de més de 50 
anys continua vigent i que es va fer per protegir el Ter, la seva conca i la 
seva gent per sobre de les necessitats externes, bàsicament de la gran 
metrópoli catalana. En aquest sentit, afegir la necessitat de mantener 
operatives totes les estacions d’aforament del Ter per validar si es 
compleixen els cabals legals permanentment. Convidem a tots els grups 
representats al Parlament de Catalunya que treballin per modificar aquesta 
Llei per adaptar-la a les necessitats actuals de la conca, però sempre tenint 
cura que es mantingui l’esperit d’aquesta Llei, que és la de protegir i garantir 
les necessitats reals de la conca del Ter. 

 
Tercer.  Volem trasladar la inquietud dels ciutadans del Ter i sobretot del Baix Ter per 

la desprotecció i indefensió que aquesta zona pateix i patirà molt més tant a 
nivel ambiental com econòmic i social si es reprodueix un altre periode de 
sequera com el que vam patir lleugerament entre la tardor de 2007 i la 
primavera de 2008. La gent del Ter no s’oposa al transvassament, però si a 
un transvassament desmesurat que es pot considerar un espoli i un greuge 
injust i mai compensat. 

 
Quart.  Volem fer notar la feblesa de tot el sistema de subministrament hídric de 

bona part de Catalunya que depèn bàsicament d’una conca i d’un riu molt 
petits a la regió mediterrània, amb el que això representa. No volem pensar 
en les pèrdues que causaría una sequera de llarga durada no solament al 
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Baix Ter, sinó a tota l’àrea més poblada de Catalunya. I és per aquesta raó 
que demanem al Govern de la Generalitat i a totes les forces del Parlament 
de Catalunya, que intentin posar les bases i arribar a un gran Pacte de 
l’aigua a nivel nacional per aconseguir que en un futur proper, s’aconsegueixi 
consensuar entre tots un projecte comú, amb un full de ruta concret 
d’actuacions, per garantir el subministrament d’aigua de tot el territori català, 
fins i tot en periodes de greus sequeres. Cal un projecte clar i de futur, i que 
independentment de la força que governi el vagi executant fins a arribar a 
finalitzar-lo. A Catalunya hi ha prou rius, prou aigua i hi hauria d’haver prou 
voluntat per arribar a aconseguir aquest Pacte de l’aigua. 

 
Cinquè.  Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
17. Moció instant al Govern de l'Estat a modificar la Llei hipotecària amb el fi de 
regular la dació en pagament, l'eliminació de les c làusules del sòl i adoptar les 
mesures necessàries per evitar els desnonaments per  motius econòmics.  
 
El President explica que es tracta d'una moció que va presentar el grup de la CUP. S'ha 
arribat a un acord amb la majoria dels grups. En el redactat de la moció hi estavem tots 
d'acord així com en tirar-la endavant. Per part d'algun grup es va presentar una petita 
modicació en el redactat. En el redactat incial s'instava al Govern Central i al Congrés dels 
Diputats. Hi ha un dels grups que demana que només es digui instar al Congrés dels 
Diputats. Manifesa que aquesta ha de ser una moció que s'aprovi per una àmplia majoria. 
Pel part del grup de CIU creuen que és indiferent instar només al Congrés dels Diputats, o 
només al Govern Central o a les dues institucions. Demana que aquesta moció sigui 
aprovada per unanimitat. Aquest desacord és perquè el grup socialista demana que en la 
moció s'hi reculli instar al Govern i al Congrés i per part del Partit Popular es demana que 
només s'insti al Congrés dels Diputats. Li agradaria que poguessin arribar a un acord.  
 
La Sra. Plana manifesta que pensen que aquesta moció evidentment ha de tenir el màxim 
suport possible. En la Junta de Portaveus es va concloure que s'instaria al Govern Central 
i al Congrés dels Diputats. Aquest és un aspecte formal i legal,  és el govern el que ha 
d'instar i formular la proposta com més ràpidament possible al Congrés dels Diputats. No 
és una questió discutible i creuen que s'ha de fer d'aquesta manera perquè és el tràmit 
corresponent. Evidement hi voratan a favor.  
 
El president manifesta que en la Junta de Portaveus va sogir el tema d'instar al Congrés 
dels Diputats i al Govern Central i és com va quedar el redactat.  
 
La Sra. Mascort manifesta que en la Junta de Portaveus va demanar substituir-ho però es 
veu que ningú la va entendre. De totes maneres creu que el més important és tirar 
endavant la iniciativa. Manifesta que el govern de l'estat ha estat el primer govern que s'ha 
preocupat de treballar en aquest tema i ha estat admès al Congrés dels Diputats.  
 
El president pregunta si deixan al redactat instar al Congrés dels Diputats i al Govern 
Central.  
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La Sra. Mascort contesta que es pot deixar el redactat tal i com està, si ve, vol que l'acta 
reculli que el seu grup en el seu moment va demanar que es digués únicament al Congrés 
dels Diputats.  
 
El Sr. Álvarez comenta que el seu grup està totalment d'acord amb aquesta moció i 
encara més després d'una fita que és històrica. Tot i els moments vergonyosos viscuts els 
dimarts passat en el moment d'entrar a tràmit al Parlament la ILP. Creu que un cop ha 
entrat a tràmit és molt important que hi consti les paraules Govern de l'Estat perquè és 
aquest el que ha de prendre una decisió que se li esta demanant amb la ILP i que és que 
faci una moratoria perque mentre s'està tramitant aquesta normativa tots els processos de 
desnonament per temes hipotecaris quedin paralitzats. Creuen que és molt important que 
en aquesta moció hi consti el Govern de l'Estat perquè de fet és el que ha de fer una part 
del que realment diu aquesta moció.  
 
La Sra. Mascort vol fer una reflexió molt curta per recordar que durant en el Govern 
anterior del partit socialista no es va admetre a tràmit cap llei que parlés de la dació en 
pagament. 
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu grup no entrarà en aquests altres debats. Estan aquí 
per defensar les families que estan patint els efectes d'una crisi que ja fa més de cinc anys 
que els afecta. Els importa poc si s'insta al Govern Central o al Congrés dels Diputats però 
pensa que sí que s'ha d'instar al Govern Central perquè són ells qui ara tenen la 
responsabilitat. No instar-lo seria com treure la responsabilitat a qui governa l'estat 
Espanyol. És important perquè només a Catalunya hi ha més de 60.000 families 
afectades i la ILP ha recollit 1.400.000 firmes arreu de l'estat espanyol. Aquesta iniciativa 
té un suport majoritari i importantissim de la societat. Creu que està bé que el Consell 
Comarcal, i més per unanimitat, es posicioni en aquest sentit. No han d'oblidar que el 
Consell Comarcal ja fa feina en el tema d'habitatge social. En aquests moments tants durs 
és molt important disposar de totes aquestes eines des del Consell i dels municipis. 
Dedicar-hi més treball i sobretot anar a buscar aquests bancs que són els que han estat i 
estant desnonant a les families. Se'ls ha de demanar que s'impliquin en la societat per 
aturar aquesta fractura social que s'està vivint als muncipis de la comarca.  
 
El Sr. Álvarez vol comentar-los als senyors del partit popular que enlloc de fixar-se tant 
amb el seu partit que es fixin més amb els ciutadans.  
 
Vist que amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han 
arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques. 
 
Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i 2010 en 
l’Estat Espanyol s’hauran produït al voltant de 300.000 execucions hipotecaries (més de 
60.000 només a Catalunya, sent la comunitat autònoma més afectada), i que les 
previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000. 
 
Vist que quan això succeeix, les famílies no solament s’enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó que també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària 
interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la 
subhasta del immoble. Si la subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi 
succeeix en el 90% del casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge 



 26 

pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, més els 
interessos i els costos judicials, a les persones en situació d’insolvència, mitjançant 
l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avalistes. Es a dir, 
a més de perdre el seu habitatge, milers de famílies s’enfronten a una condemnà 
financera de per vida que es tradueix en una condemna a la exclusió social i a la 
economia submergida. 
 
Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin les 
vivendes pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb 
les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules “de sòl i sostre”. 
 
Vist que, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria 
realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada condicions que 
perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per 
a les hipoteques amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit mínim i màxim 
pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que en un principi 
hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus d’interès, i 
alhora assegurar a l’entitat financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el risc de 
l’operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per a les 
famílies amb hipoteca amb interès variable. 
 
Vist que la inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera 
constant, uns límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució 
històrica dels mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i difícilment 
assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un clàusula de 
protecció en benefici mutu s’ha convertit en realitat en una assegurança per a entitats 
financeres de l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex de referència, en 
especial en un moment en què aquest no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars 
hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus d’interès. 
 
Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de 
dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d’assumir cap 
responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis 
anuals. 
 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a 
l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna 
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho... 
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Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment 
de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits 
acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en 
els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió). 
 
Vist que els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat 
Espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració 
Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General 
número 4- que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i la Observació 
General número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una de las principals 
vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de 
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit 
municipal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i 
famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement 
perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; 
en segon lloc, perquè en ple context de crisis, quan els recursos són més escassos que 
mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa vigent, en la 
seva inclusió amb caràcter general, aquest fet limita els drets de consumidors i usuaris (en 
esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos). D’aquesta 
manera les entitats financeres queden situades en una posició de privilegi respecte als 
prestataris donada la desproporció pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim. 
 
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residencia, i 
que, a la vegada, la manca de residencia exclou de tota via administrativa, amb la 
conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant 
professional com familiarment. 
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - 
encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- 
impliquen alts nivells d’inseguretat que desencadenen l’alteració de l’ordre públic, i 
considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de mantenir la seguretat i l’ordre 
en el conjunt del territori municipal. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Instar al Govern central i al Congrés dels Diputats que, tal i com venen 

proposant la Plataforma de Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions 
socials, aprovi una modificació de la regularització hipotecaria que inclogui la 
figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència 
habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat 
del deute (principal, més interessos i costes judicials, més avaladors) quedi 
liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o en EEUU. 
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Segon. Instar al Govern central i al Congrés dels Diputats per tal que estudiï si les 
clàusules que en el contracte hipotecari fixen un límit a la variació a la baixa 
del tipus d’interès variable contractat es poden considerar abusives. 

 
Tercer. Instar al Govern i al Congrés dels Diputats la cració d'una taula de 

negociació (administració, entitats bancàries, organitzacions de defensa del 
consumidor), a fi de concretar amb efectes retroactius un possible acord de 
lloguer social entre les entitats bancàries i aquella gent desnonada, perquè a 
canvi d'un lloguer puguin continuar en el que era el seu pis o similar. 

 
Quart. Establir un protocol que orienti les mesures que des del Consell Comarcal es 

puguin implementar per combatre les conseqüències socials dels 
desnonaments dels habitatges a la comarca que contempli: 

a) Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge, tant pel què fa 
referència a l'existència de serveis d’assessorament legal i mediació amb 
les entitats financeres com pel què fa a les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació 
específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer 
o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials.  

b) Instar a totes les entitats bancàries establertes a la comarca que disposin 
de pisos buits (per execució hipotecària a particulars o empreses) la 
possibiltat de posar a disposició de la Borsa d’habitatge social del Consell 
Comarcal. 

c) Instar a totes les entitats bancàries que paralitzin les execucions 
hipotecàries i els llançaments a la comarca mentre duri el tràmit 
parlamentari. 
 

Cinquè. Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, i en especial al 
Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca. 

 
18. Moció de suport a la declaració de sobirania de l poble de Catalunya i al procés 
de transició nacional.  
 
El President manifesta que aquesta moció els hi va trametre l'Associació de municipis per 
la independència. Tenim clar que som una comarca independentista adherida a 
l'Associació de municipis per la independencia. Creu que aquesta moció ha de tirar 
endavant amb el major suport possible.  
 
La Sra. Plana manifesta que com és sabut el seu partit es caracterítza per ser un partit 
plural i acollir totes les sensibilitats en temes com el que en aquests moments estem 
tractant. Es per això que el seu grup avui tindrà llibertat de vot perquè cadascun dels seus 
integrants pugui manifestar la seva posició en aquesta moció. El PSC, ho ha manifestat 
en diverses ocasions, està a favor del dret a decidir. Pensen que és bàsic l'existència de 
diàleg entre totes les parts implicades per tal d'arribar a un consens màxim per exercici el 
dret a decidir. La capacitat per decidir ha de ser evidentment legal però també a nivell 
políitc en el marc d'un gran acord al que s'hi hauria d'arribar amb l'estat. No els ha de fer 
por portar a terme el principi bàsic de la democràcia que és que els ciutadans decideixin. 
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En el debat al Parlament de Catalunya els grups de CIU i d'ERC no van facilitar gaire les 
coses perquè hi hagués un ampli consens. Al seu grup els hagués agradat que en el marc 
de la votació al Parlament s'hagués obtingut un 80 % de suport però no va ser així. Els 
agradaria que la proposta es fes utilitzant totes les forces polítiques deixant de banda els 
interessos partidistes que al fi i al cap és el que trenca la unitat dels drets civils de les 
persones. Demanen molt de debat per arribar a un màxim consens perquè tothom s'hi 
senti inclòs. Com ha dit el seu grup tindrà llibertat de vot en aquest punt de l'ordre del dia. 
Manifesta que personalment per ser coherent amb la votació que hi va haver a 
l'Ajuntament de Girona en aquesta mateixa moció i evidentment per ser coherent amb ella 
mateixa hi donarà suport.  
 
El Sr. Álvarez vol deixar clar que la intervenció que realitza és a títol de tres consellers del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i en cap cas ho és en nom dels Partit dels Socialistes 
de Catalunya. Han pensat molt sobre aquesta votació. Manifesta no la votaran. Volen 
deixar clar el seu posicionament. Estan a favor del dret a decidir. La població ha de poder 
votar i decidir lliurament sobre el desenvolupament de la vida política en col·lectivitat. Es 
consideren republicans i federalistes. Han decidit no votar aquesta moció per les següents 
raons: el president Artur Mas va decidir adoptar una decisió equivocada o no, de convocar 
eleccions anticipades. El resultat d'aquestes no ha deixat el panorama polític més clar. 
Des de llavors l'única cosa que ha fet el Govern de Catalunya ha estat parlar de temes 
identitàris i mentrestant els ciutadans i ciutadanes estan patint dramàticament una crisi 
que no és culpa seva. Cada dia que passa tenim coneixement de més retallades en tots 
els àmbits. El sistema ha fallat a moltíssimes persones, gent a l'atur, desnonats, persones 
que han perdut oportunitats, alguns fins i tot han perdut la seva vida. Per nosaltres 
aquesta hauria de ser la màxima prioritat, allà on s'haurien de dedicar totes les energies. 
Ajudant a la població que s'ha quedat sense feina, als que han perdut casa seva, als joves 
que han de marxar, a la gent gran que no pot arribar a final de mes. En definitiva tots els 
que ho estan passant malament i que no són culpables de res. Estan pagant una festa a 
la que no van ser convidats. Mentre tot això passa la nostra opinió és que la majoria 
d'energies s'estan dedicant a temes identitaris i creuen que és una equivocació. Per tot 
això demanem permis per abandonar temporalment la sala.  
 
La Sra. Vilà vol puntualitzar alguns temes. li satisfà que el grup socialista tingui llibertat de 
vot. Evidentment el grup d'ERC sempre ha tingut llibertat de vot i li agrada molt. Creu que 
tots els grups s'haurien de sumar a aquesta aprovació, inclòs el Partit Popular. Creu que 
el dret a decidir també inclou els que vulguin votar en contra del que volen la sobirania. 
Per tant el partit popular també es podria sumar a aquesta moció. Pel seu grup no hi ha 
dubte. Pel que fa a la sobirania pel poble de Catalunya no hi tenen res a qüestionar 
només desitgen el nombre més elevat de vots favorables per tenir més suports.  
 
La Sra. Mascort dóna les gràcies per la invitació. Manifesta que la legitimitat democràtica 
no pot existir sense legalitat. L'actual declaració de sobirania que va aprovar el Parlament 
va en contra de la Constitució Espanyola la qual diu que la sobirania nacional resideix en 
el poble espanyol del que emanen els poders de l'estat i que va ser votada per un 97 % 
dels catalans però també va en contra de l'Estatut d'Autonomia que per nosaltres és el 
marc legal de l'Estat Català. L'estatut de Catalunya diu Catalunya com a nacionalitat 
exerceix el seu autogovern constituida com a comunitat autònoma d'acord amb la 
Constitució Espanyola. Aquest estatut és la norma bàsica. Recolzar aquesta moció va en 
contra de les normes més bàsiques de la democràcia i de la legalitat. Els sorprèn que una 
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insititució com el Consell Comarcal que ha de vetllar pel compliment de les lleis 
desobeeixi la norma bàsica de l'Estat Català. No estem en contra de l'autodeterminació 
sinó que pensen que el referendum s'hauria de fer a nivell de tot l'Estat Espanyol que és 
el que té la sobirania. S'ha de treballar per canviar la constitucio.  
 
El president manifesta que des del grup de CIU que han fet un pas cap a la independència 
i considerem que ens trobem en una comarca independentista després de tenir els 27 
municipis adherits al l'Associació de Municipis per la Independència. En la votació d'avui li 
agradaria millorar el resultat del dia que van adherir-se a l'Associació de municipis per la 
Independència perquè cada dia estem una mica més maltractats. Aquell dia l'aprovació va 
ser amb 25 vots a favor, 3 abstencions i 5 vots en contra. Creu que aquests nombres 
s'haurien de canviar.  
 
El secretari comenta que per no participar en la votació no és necessari que abandonin la 
sala. Farem constar que no hi participen.  
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, el Consell 
Comarcal del Gironès, 
 
MANIFESTA: 
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes 
formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en 
l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-
cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat 
catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i 
d’autogovern que permet l’autonomia. 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació 
o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre 
propi Estat.  
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un 
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici 
de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.  
 
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que 
hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les 
conseqüències.  
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8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la 
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició 
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor de setze membres de 
CiU, tres del PSC-PM, sis d’ERC-AM, dos de la CUP-PA i un d’ICV-EUiA-E i dos vots en 
contra del PPC. El Sr. Domingo Álvarez i Álvarez, el Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes i el Sr. 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano no participen en la votació d'aquest punt de l'ordre del 
dia.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per 
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el 
poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu 
futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria 
parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del 
dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri 
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui 
exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que 
Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 
 
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a 
la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho 
avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més 
lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 
 
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents 
grups polítics del Congreso de los Diputados, al president del Senado, al president del 
Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. 
 
19. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
20. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
El Sr. Bagué comenta que aquest matí ho ha comunicat al president i ara ho vol fer en el 
plenari. Manifesta la seva decisió de presentar la renuncia com a vicepresident del 
Consell Comarcal del Gironès i també com a conseller comarcal. La raó principal és que 
s'ha donat de baixa del partit en el que estava militant. Vol dir que va ser cap de llista al 
municipi de Cassà de la Selva en les darreres eleccions municipals a proposta de 
Convergència Democràtica i va ser proposat com a conseller comarcal per Unió 
Democràtica als que agraeix profundament la possibilitat de treballar aquí. El fet de donar-
se de baixa d'aquest partit enten que és de justicia plegar d'aquesta institució. Li sap greu 
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perquè el president li va donar la possibilitat de gestionar els serveis socials, després de 
que també renunciés un gran alcalde i un gran consller, el Sr. Parera-Nieto. El seu repte 
era intentar fer-hi alguna cosa. No està gens content d'ell mateix perquè és una àrea 
complicada i pràcticament tot els dies que s'han reunit només han parlat de temes 
econòmics. L'altre dia a la Comissió Informativa va comentar que fa poc els havien pagat 
el que els debien de l'abril de l'any passat. És una àrea que sempre ha de ser de les més 
importants però en aquests moments ha de ser la bàsica. Li consta que el president 
sempre ha estat amb els serveis socials i té clar que és l'àrea més important. Reitera les 
gràcies i repeteix que una de le coses que s'apren en el Consell, amb els consellers 
d'ideologies diverses, és que quan parlem de temes de poble coincidim gairebé tots.  
 
El Sr. Cornellà en primer lloc comenta que li sap greu que plegui el Sr. Bagué. No es 
coneixen massa però el poc temps que hi ha coincidit li va semblar que tenia ganes de 
treballar el tema dels serveis socials de forma conjunta. Pensa que aquesta ha de ser 
l'actitud. És una llàstima perquè es perd una persona que semblava que podria fer una 
molt bona feina. En segon lloc comenta, arrel del conveni amb la PIMEC, que agrairia al 
Consell Comarcal que si envia consellers de l'equip de govern als municipis creu que 
s'haurien de presentar als municipis. Està bé que la Sra. Mascort hagi dit que hi anava 
d'amagat, però creu que per respecte als ajuntaments no és la forma correcta. Li ha ofès 
una mica que la Sra. Mascort hagi dit que se senten desatesos perquè a Celrà 
l'ajuntament treballa constantment amb el petit comerç i creu que en la majoria de 
municipis també és així. S'intenta ajudar-los, subvencionar-los, cedir-los espais, 
promocionar-los... perquè aquesta és la nostra tasca. Per tant si ve un conseller comarcal, 
pensa que hauria de parlar amb el regidor o regidora de promoció econòmica, reunir-s'hi 
conjuntament amb l'associació de comerciants del municipi. Creu que és una conducta 
deslleial anar als municipis sense consultar què s'està fent i sense presentar-se. Demana 
que aquest tarannà s'hagi acabat avui. Creu molt adient aquest conveni però quan facin 
aquesta mena d'actuacions és important que es compte amb els regidors dels municipis.  
 
El president enten la queixa. Si es va a un municipi per feina del Consell en primer lloc 
s'ha d'anar a l'ajuntament presentar-se al regidors o regidora oportú i tractar el tema amb 
ells. Si no ha estat així, en aquest cas concret, demana disculpes. Sempre que es vagi, en 
nom del Consell, és el primer que s'ha de fer i no ho diu per aquest cas en concret sinó 
per tots. Tothom que en faci la lectura que vulgui. A ell com a presidnet li sabria greu que 
es repetis una situació com aquesta.  
 
La Sra. Plana s'ha sorprès pel que ha dit el Sr. Bagué. Li sap greu perquè amb serveis 
socials hagués pogut desenvolupar una molt bona feina. Ha durat poc. Li dóna les 
gràcies.  
 
La Sra. Vilà comenta que encara l'ha soprès més. El poc que s'havien vist considerava 
que treballava molt bé. Li havien donat una àrea molt complicada en la que hi començava 
a fer el camí.  
 
La Sra. mascort se suma a tots els comentaris dels seus companys i manifesta que el Sr. 
Bagué sap que el trobarà molt a faltar.  
 
El president agraeix la tasca que ha desenvolupat no només aquesta legislatura sinó 
també en les anteriors. Espera que la tasca d'alcalde, amb plena dedicació, li vaigi tant bé 
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com sigui possible. Aprofita per dir que l'àrea de Serveis Socials amb el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt serà portada per ell mateix. Amb la situació i el panorama 
actual no es poden fer nomenaments i més càrrega polítca al Consell sinó tot el contrari. 
Li desitja tota la sort al Sr. Bagué.  
 
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 

 


