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ACTA NÚM. 6/13 

 
Núm.  de la sessió: 6/13 
Caràcter:  ordinària 
Data: divuit de desembre de dos mil tretze (18/12/2013) 
Horari:  de les set i cinc minuts a tres quarts de nou del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent. S'absenta en el punt 9. 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Sandra Maldonado i Oliver  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
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. S'absenta en el punt 7 i es torna a incorporar al punt 11. 
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  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 
Grup d’ICV-EUiA-E: 
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Núria Terés i Bonet 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
Excusa la seva absència: 
Mari Serrano i Ramos  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 16 d'octubre 
de 2013. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Presa de possessió del Sr. Joan Antoni Simón i F ernàndez, com a conseller 
comarcal.  
 
La Sra. Simón per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell Comarcal del Gironès i 
guardar i fer la guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut 
d'autonomia de Catalunya. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president explica que el dia 24 d'octubre es va portar a terme una reunió amb els vuit 
presidents de consells comarcals de la demarcació de Girona amb el president de la 
Diputació de Girona. El dia 29 d'octubre es va participar a la inauguració de Fira de 
Mostres de Girona. El dia 29 de novembre es va portar a terme un Consell d'Alcaldes amb 
la presència de la Sra. Neus Munté i Fernández, honorable consellera de Benestar Social 
i Família. El dia 13 de desembre es va signar el conveni per tal de portar els residus de la 
comarca al Centre de Tractament de residus de Lloret de Mar.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 233/2013 al 282/2013 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Com a contractacions destacades 
s'ha adjudicar la gestió de les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori a 
l'empresa RUZ.  
 
4. Aprovació i ratificació del nomenament dels repr esentants de la corporació en 
òrgans col·legiats que siguin de la competència del  Ple. 
 
El President explica que hi ha dos canvis, en primer lloc es nomena el Sr. Lluís Freixas 
com a representant del Consell d'administració del Consorci de Transport Públic de l'Àrea 
de Girona. Manifesta que hi era ell però per qüestions de repartiment d'àrees és més 
adient que hi assisteixi el Sr. Freixas. En segon lloc es nomena la Sra. Terés com a 
membre del Consell Rector de l'Escola de Musica del Gironès.  
 
Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
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constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 16 
d'octubre de 2013, referent al nomenament del representant del grup polític comarcal 
d'ICV-EUiA-E del Consell Comarcal del Gironès al Consell Rector de l'Escola de Música 
del Gironès; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 16 
d'octubre de 2013, referent al nomenament del conseller comarcal Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, com a suplent del representant del Consell Comarcal del Gironès al Consell 
d'Administració del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona; 
 
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 16 d'octubre de 2013, i nomenar el conseller comarcal Sr. Lluís Freixas 
i Vilardell, com a suplent del representant del Consell Comarcal del Gironès 
al Consell d'Administració del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de 
Girona. 

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

data 16 d'octubre de 2013, i nomenar el representant del grup polític 
comarcal d'ICV-EUiA-E del Consell Comarcal del Gironès al Consell Rector 
de l'Escola de Música del Gironès. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a les entitats implicades. 
 
5. Aprovació inicial del pressupost, bases d'execuc ió, plantilla de personal i relació 
de llocs de treball per a l'any 2014.  
 
 
El Sr. Fàbrega explica que es presenta un pressupost consolidat del Consell Comarcal del 
Gironès amb un import de 15.405.817, 32 cèntims. Aquest import representa un 
decrement del 0,62 % respecte l'any 2013. Aquest pressupost inclou el pressupost propi 
del Consell Comarcal amb un import de 14.647.353,32 euros el qual ha tingut una 
reducció del 0,39 % respecte l'any passat i el pressupost de l'Escola de Música del 
Gironès amb un import 822.964,00 euros amb un decrement de 2,27 %. Per àrees: l'àrea 
de Govern i Administració General ha tingut una disminució de 1,66 % fruit de la restricció 
de les partides d'òrgans de govern amb una 3% i de la contenció de la despesa corrent. 
La disminució global s'aconsegueix havent licitat serveis com per exemple el de l'energia 
elèctrica, el de telefonia, el de manteniment d'ascensors... S'han fet ajustaments a totes 
les despeses corrents, no ha estat senzill fer-ho perquè estem en un moment en què els 
preus dels serveis bàsics van constantment a l'alça. Pel que fa als ingressos hi ha una 
disminució del 10,5% de l'import del fons de cooperació de la Generalitat de Catalunya 
que destina pel manteniment de l'estructura dels consells comarcals. Aquest fet genera un 
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impacte totalment negatiu en el pressupost. Aquesta reducció s'ha pal·liat, en part, per 
l'increment de l'aportació de la Diputació de Girona i realitzant un ajustament en les 
despeses. Pel que fa a l'àrea d'Acció Social aquesta incrementa un 3,35 % realitzant una 
previsió molt conservadora. S'han tingut en compte els ingressos del contracte programa 
signat el 2012 vigent fins al 2015. S'incrementa la partida d'ajuts d'urgència de 2.000 
euros a 18.250 euros. Aquesta serà gestionada per part del Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt. Els imports d'aquesta àrea es traspassen al Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt per tal que aquest dugui a terme totes les accions en matèria de serveis 
socials i d'acció primària als municipis així com la resta d'accions del Contracte Programa. 
Pel que fa a Promoció Econòmica l'increment és del 25 % respecte l'any anterior. Aquesta 
àrea està totalment condicionada al funcionament del Servei d'Ocupació de Catalunya. El 
darrer mes s'han publicat totes les convocatòries de subvenció. Ha estat molt complicat 
concertar les actuacions amb els ajuntaments dins els terminis que establien les 
subvencions. L'equip de treball del Consell conjuntament amb els tècnics dels 
ajuntaments han presentat el projectes per a la col·laboració social, per a la formació i 
ocupació, per a l'emprenedoria i per la formació de joves. En l'elaboració del pressupost 
han tingut en compte la resposta favorable dels programes de Col·laboració Social i de 
Formació i Treball al Gironès. Confien que els altres dos programes també es resolguin 
favorablement. A banda d'aquests dos programes també es preveu actuar en l'àmbit de 
l'emprenedoria seguint amb les col·laboracions amb la xarxa d'emprenedors del Gironès, 
els tallers de formació i les actuacions amb l'Associació de Comerciants. Dins d'aquesta 
àrea es contemplen les competències en matèria de Consum delegades per l'Agència de 
Consum amb una aportació que ha disminuït un 50% respecte del pressupost de l'any 
anterior. Pel que fa a Ensenyament hi ha hagut una disminució del 0,38% respecte el curs 
anterior. El pressupost d'aquest any 2014 s'ajusta a les despeses en transport i gestió 
però incrementa la gestió per a les ajudes de menjador escolar. S'està preparant una 
convocatòria que unifiqui els criteris per tot Catalunya pel curs 2014 - 2015. Explica que 
les partides d'ensenyament poden patir canvis importants durant l'exercici 2014 ja que des 
del Departament d'Ensenyament s'han compromès a millorar les dotacions inicials. Pel 
que fa a l'àrea d'Urbanisme i Arquitectura la disminució és del 4.27 % respecte l'any 
anterior. Manifesta que després d'uns anys de davallades es preveu un cert moviment 
respecte els encàrrecs que es portaran a terme per part dels ajuntaments. Tenint en 
compte que no s'ha realitzat cap inversió durant els darrers dos anys i ajustant els 
pressupostos alguns ajuntaments ja preveuen poder invertir en obra pública a l'any 2014. 
Es continua apostant per potenciar les actuacions de l'oficina comarcal d'habitatge que 
per enguany també col·laborarà amb els ajuntaments i el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt per tal de facilitar l'accés a l'habitatge i assessorar en els processos de 
desnonament. Es torna a preveure una inversió en el Pla de camins comarcals sempre i 
quan es compti amb un termini de pagament de la subvenció del PUOiSC. Pel que fa 
referència a Medi Ambient aquesta àrea depèn dels serveis mancomunats que ofereix als 
ajuntaments. Aquests queden pràcticament igual que l'exercici anterior tot i que per 
l'exercici actual es preveu un canvi important en el sistema de tractament de residus a 
causa del conveni signat amb l'Agència de Residus de Catalunya i els consells comarcals 
del Baix Empordà i la Selva i els ajuntaments de Lloret de Mar i Llagostera. En virtut 
d'aquest conveni es deixen d'aportar els residus a l'abocador de Solius i es passar a 
portar-los a la planta de tractament de Lloret de Mar. Els efectes econòmics s'han 
negociat en el conveni per tal que els ajuntaments no tinguin canvis en el cost durant els 
dos primes anys. Pel que fa a la resta de serveis s'han unificat. El contracte amb Urbaser 
s'ha signat fins a l'any 2020. S'han signat els convenis pertinents i nous ajuntaments han 
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delegat la realització dels serveis. De cares al proper any es preveu estudiar un canvi en 
la gestió del servei de recollida d'animals, l'actual està saturat i té una problemàtica 
afegida que són les colònies de gats. Pel que fa a Cultura, Joventut i Esports tenen un 
increment d'un 2,37%. Enguany celebren el 30e aniversari de la Casa de Cultura les 
Bernardes de Salt i el 10e aniversari de l'Emergent. Dins de les possibilitats econòmiques 
es realitzaran accions per la seva celebració. Consideren que les accions culturals 
portades a terme són molt positives i tenen el seu impacte: la programació de teatre, 
l'Escola de Teatre del Gironès, el Festival Emergent són referents per altres comarques i 
compleixen els objectius marcats amb escreix. Pel que fa a les accions de l'àrea de 
Joventut se segueix amb el programa de tècnics compartits valorat molt positivament pels 
ajuntaments, se seguirà amb el bus de fires i l'Expojove. Pel que fa a l'àrea d'Esports 
seguim confiant amb la bona col·laboració existent amb el Consell Esportiu i seguirem 
fomentant l'esport de base així com alguns esports no majoritaris i l'esport femení. Pel que 
fa a l'àrea de Turisme la disminució ha estat del 7,87 % i s'han redefinit constantment els 
objectius per a l'any 2014. L'objectiu és coordinar les nostres accions amb les de 
l'Ajuntament de Girona buscant el màxim de sinèrgies possibles. Pel que fa a l'Escola de 
Música del Gironès disminueix el seu pressupost amb un 2,27%. La desaparició de la 
subvenció per alumne de la Generalitat de Catalunya ha fet que s'actués en diversos 
fronts: per una banda l'increment dels preus dels alumnes finançada en part pels 
ajuntaments, s'han realitzat canvis pedagògics i organitzatius. La davallada d'alumnes ha 
estat present però no tanta com es preveia. L'objectiu és no incrementar els preus a les 
famílies i per això s'hauran d'estudiar nous canvis de cares al curs 2014-2015. Enguany 
celebren el 25e aniversari de la creació de les aules de musica, l'embrió de l'actual escola. 
Vol deixar constància de l'esforç fet per part del personal del Consell comarcal, del de 
l'Escola de Música del Gironès i del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Manifesta 
que sense la seva implicació no seria possible dur a terme els projectes que encomanats 
amb el finançament que ve associat. L'esforç que s'està fent per la via de la reducció dels 
salaris, per la no renovació de contractes i la continua reestructuració interna permet 
seguir funcionant amb menys normalitat de la que es voldria mentre esperen que amb 
l'aprovació de les noves lleis estatals i catalana el futur dels consells comarcals quedi més 
clarificat.   
 
El president vol remarcar quatre coses. En primer lloc agrair tota la col·laboració per part 
de tots els grups polítics. Han portat a terme quatre reunions aquests darrers mesos per 
parlar dels pressupost, l'han debatut i han parlat dels dubtes i s'han plantejat qüestions. 
Comenta que el Consell té un pressupost molt ajustat i amb un marge de maniobra molt 
petit però la participació hi ha estat i han mirat de recollir tot el que els diferents grups han 
aportat. Vol remarcar la partida important dels ajuts socials i d'urgència que ha passat de 
2.000 euros a 18.000 euros. És un dels canvis i manifesta la sensibilitat que s'ha tingut en 
la vessant més social. A les comissions informatives també van parlar del tema 
d'emprenedoria per la qual s'ha deixat una partida oberta amb 1.000 euros. Aquest fet no 
significa que només s'hi destinin aquests 1.000 euros sinó que es deixar oberta per les 
futures convocatòries del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest organisme els demana 
que per cada programa es disposi d'una partida independent. En van parlar amb el Sr. 
Hernández del grup d'ERC d'aquesta partida i pel que fa al seu manteniment. També se'ls 
va qüestionar el tema de les subvencions de presidència a les que s'hi destinaven 25.000 
euros destinats a fires, concursos... que porten a terme els ajuntaments. Després de la 
reunió de les comissions informatives van comptabilitzar que se n'havien repartit 19.000 
euros. Manifesta que si es vol deixar oberta la partida d'emprenedoria amb 6.000 euros 
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està disposat a fer el moviment d'una partida a una altra. Si el Ple ho considera 
convenient es pot fer. Remarca el fet de la col·laboració dels serveis econòmics de la 
casa perquè han fet un pressupost molt treballat i ajustat.  
 
La Sra. Terés vol comentar algunes qüestions. És cert que el marge de maniobra és molt 
petit en aquest pressupost però pensa que això exigeix més eficiència en la gestió i en el 
l'execució del pressupost. Per una banda és cert que no es poden fer molts canvis ni 
redistribucions però sí que es poden fer més esforços en la millora de la gestió. 
Concretament en els conceptes d'educació és un tema altament sensible i creu que s'hi 
pot fer un esforç més important pel que fa a l'execució. La realitat social els està apretant 
moltíssim. Ja ho va comentar a la comissió, no entén com uns diners destinats a ajudes 
de menjador no arriben en el moment que han d'arribar a les persones necessitades. Les 
petites empreses i Ampes són les que estan avançant aquests diners. No s'entén que el 
Parlament de Catalunya aprovi unes partides que llavors trigin a arribar i al mateix temps 
el Consell faci una retenció d'aquests imports els quals s'haurien de trametre 
immediatament en el gestors que presten el servei directe. Pel que fa a les subvencions 
per les escoles de música s'ha fet un esforç i desconeix s'hi s'ha denunciat la retirada 
unilateral d'aquestes. S'ha fet d'una forma grollera. Creu que hi ha hagut poca previsió i 
planificació per part del Consell i dels ajuntaments. En van parlar a la comissió informativa 
i pensa que aquesta circumstància els obre les portes a crear un model més sostenible en 
l'educació musical en els nostres municipis. Aquesta idea ja la va apuntar i creu que 
s'hauran de buscar aquestes possibilitats. Pel que fa a les partides relacionades amb la 
gestió de residus se'ls obren moltíssim interrogants no veuen clar el moviment que s'ha 
fet. En darrer lloc pel que fa al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt pensa que hi 
hauria d'haver un compromís de seguiment molt estret en el mateix sentit de l'eficiència 
que ha comentat i sobretot s'hauria de posar molt més accent en temes d'equitat els quals 
creu que no queden ben reflectits. Per que fa a la resta del pressupost creu que hi ha poc 
marge.  
 
La Sra. Mascort comenta que el seu grup no vol posar pals a les rodes. Els agradaria que 
es posés més èmfasi en reclamar el deute de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
perjudica als petits proveïdors i a la gestió de les ajudes de menjador escolar i del 
transport escolar. Creuen que val la pena incidir-hi. Saben que hi treballen molt però 
potser s'hauria de fer més. El seu grup s'abstindrà.  
 
El Sr. Cornellà agraeix en primer lloc l'esforç que s'ha fet aquest any convocant els grups 
a quatre reunions per tal de poder fer aportacions a l'elaboració d'aquest pressupost. 
Manifesta que el seu grup s'abstindrà, tot i que entenen que el marge de maniobra és 
petit, però com sempre i ja ho han manifestat en els anys anteriors hi ha partides que al 
seu entendre podrien reduir-se i posa l'exemple de la destinada a òrgans de govern. 
Exposa que creuen que hi ha àrees com per exemple Promoció Econòmica que en 
moments tant importants han disminuït i estan pendents de subvencions. Pensen que una 
àrea com és la de Promoció Econòmica hauria de tenir una estructura sòlida per donar 
resposta a les demandes de la comarca. Jo ho van manifestar l'altre dia  i indica que hi ha 
altres àrees, que consideren igual d'importants, que disposen d'aquest equip estable de 
treballadors que fomenten l'àrea. Creuen que és un error que no es faci una aposta 
política com sí que es fa amb altres àrees com s'ha fet amb Turisme, Medi Ambient o 
Joventut... El tema de que es passi finançament als ajuts d'urgència ho troba molt positiu i 
creuen que és una bona opció i més tenint en compte les necessitats dels ajuntaments, 
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aquests en els darrers anys han hagut d'aportar partides extraordinàries a aquests ajuts 
per ajudar a les famílies dels seus municipis. Està molt bé que el Consell Comarcal en 
aquest aspecte doni exemple i augmenti la partida significativament. El que era ridícul era 
que anteriorment s'hi destinessin 2.000 euros. Els 18.000 euros actuals fan que es 
comenci el camí, no és la perfecció però comencen a anar per bon camí. S'ha de tenir en 
compte que passem uns moments difícils i que cal prioritzar aquestes àrees de la mateixa 
manera que s'ha de prioritzar Educació, Acció Social i Promoció Econòmica que pel seu 
grup són les seves prioritats. El seu vot serà l'abstenció. Donen les gràcies per l'esforç fet, 
pensant en la participació dels altres grups.  
 
La Sra. Plana agraeix a l'equip de govern el gest que ha fet aquest any per incloure als 
grups de l'oposició en l'elaboració del pressupost. El seu grup ha realitzat un seguit de 
propostes, algunes de les quals han estat recollides. Aquestes anaven en el sentit de 
millorar la gestió i retallar en les partides que es podien estalviar recursos externs. Exposa 
que van realitzar una proposta una mica més agosarada en el sentit de renegociar el 
conveni per les Bernardes de Salt amb la Diputació de Girona. Aquest equipament es 
troba ubicat al municipi de Salt i aquest hi hauria de col·laborar. Si es pogués mantenir 
l'aportació de la Diputació de Girona el que es rebés de més es podria destinar a Acció 
Social o Promoció Econòmica. Saben que no s'ha pogut realitzar i que era una proposta 
agosarada i complicada. En aquests moments de crisi creuen que s'ha de tenir 
imaginació, creativitat, intentar treure els recursos d'allà on sigui per poder-los aplicar a la 
part que beneficiaria més a les persones més desfavorides. El seu grup pensa que ara 
s'aproven aquests pressupostos però insistiran perquè negociïn aquest conveni de cares 
al proper exercici. Si fa falta estem a la seva disposició perquè pugui tirar endavant. És 
cert que la partida d'acció social s'incrementa però també és necessari insistir més a la 
Generalitat de Catalunya i concretament a la conselleria de politiques socials que les 
partides del Contracte Programa sense assignació es concretin i s'allarguin en el temps. 
Tal i com ha manifestat el company de la CUP aquestes àrees no poden estar sempre 
depenent de subvencions ni de contractes programes els quals generalment tenen una 
durada anual i pateixen retallades. Aquests pressupostos no són els que ells haguessin 
fet. Agraeixen sincerament que els hi hagin deixat col·laborar-hi aquest any. El seu grup 
creu que cal treballar molt més la part social i fer un esforç en les partides de Promoció 
Econòmica. Manifesta que el seu vot serà l'abstenció.  
 
La Sra. Vilà manifesta que hi ha alguns aspectes que els hi semblen molt bé i uns altres 
que no els hi semblen tant bé. Agraeix que els hagin donat l'oportunitat de participar en 
l'elaboració d'aquests pressupostos. Segurament és la primera vegada que s'obre aquesta 
oportunitat de debatre'l d'aquesta forma en la que tots els grups hi han pogut opinar  
abans de presentar-los. No sap si feien falta més reunions però creu que podrien haver 
estat més crítics i acabar d'ajustar més algunes partides. Veuen molt positivament que 
s'ha retallat en algunes partides els marges de maniobra existents. No és fàcil fer-ho en 
serveis com la llum i el telèfon i s'ha fet. Hi ha alguna altra partida que de cares al proper 
any s'hauria de treballar més a fons. Estan satisfets en l'aportació als ajuts d'urgència. Era 
ridícul només disposar de 2.000 euros. Aquest és el primer pas. Seria molt bo poder  
disposar de més finançament o que la societat fos més igualitària. La partida que 
elaborarien de manera diferent és la destinada a l'ocupació. Saben que hi ha poc marge 
de maniobra i que hi ha unes partides obertes perquè el SOC demana aquesta mena de 
sistema. El president ha manifestat que es pot incrementar el que s'hi destina. Tots 
aquests aspectes els han tingut en compte però creuen que de cares al proper any han 
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d'intentar crear ocupació. No fer-ho només a través de les subvencions rebudes. Ells no 
tenen la solució perquè sinó l'haurien donat però creu que amb imaginació i treball han 
d'intentar crear ocupació.  
 
El Sr. Hernández comenta que a ell el pressupost el preocupa. El que el preocupa és  
l'execució que se'n faci durant l'any 2014. Hi ha eines suficients com perquè es puguin 
modificar les partides ja sigui per desconeixement, per manca de confirmació o per la 
seva evolució. Demana que un cop acabada aquesta sessió no s'oblidin del pressupost 
sinó que en facin un seguiment de manera continuada estudiant la seva evolució al llarg 
del 2014. Pel que fa a aquest pressupost en concret és una còpia gairebé calcada del de 
l'any passat amb poques diferències. Manifesta que analitzant-lo una mica per sobre hi ha 
tres grans blocs: el primer d'educació en el que pràcticament es limiten a ser 
intermediaris. El segon gran bloc, la partida social, que inclou l'ocupació i l'emprenedoria i 
finament un tercer bloc més petit compost per turisme, joventut, habitatge, consum... El 
representant de la CUP ha fet una comparativa, ell hi està d'acord, en el sentit de que en 
alguna d'aquestes àrees del tercer bloc s'han pres decisions que desgraciadament no 
s'han pres en les del segon. Està clar que el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt 
s'emporta una partida molt important i és precisament per aquest fet que hi haurien de 
prestar molta atenció de forma continuada. Per la seva procedència hi ha tingut moltes 
discrepàncies en el seu funcionament, tot i que entén que aquesta és una opinió que 
potser no coincideix amb molts dels consellers presents a la sala. Pel que fa a la despesa 
general evidentment els condicionants hi són i pràcticament no hi poden fer res. Entén 
que els ingressos s'han reduït per part de la Generalitat de Catalunya cosa que encara ho 
fa més difícil. Vol manifestar que és necessari ser més agressius i estar més presents en 
els organismes de la Generalitat reclamant allò que s'ha de pagar a tercers. Posa 
l'exemple dels menjadors i del transport escolar, les ampes i els proveïdors en general no 
tenen perquè patir el retard que pugui haver-hi en les transferències de la Generalitat o de 
l'Estat. Evidentment hi ha qui posa pals a les rodes en altres llocs. Insisteix que li 
agradaria que l'equip de govern fos omnipresent a la Generalitat de Catalunya, que els 
avorreixin de veure'ls tant sovint per reclamar el que és seu perquè entre altres coses no 
es pot gestionar sinó es disposa dels recursos. Independentment d'això li sap molt de greu 
que s'hagi retirat la subvenció a l'Escola de Música. En un país en el qual hauríem d'anar 
a uns nivells culturals importants, la música és fonamental. L'Escola de Música superarà 
aquesta situació però vol que quedi clar que el grup d'ERC no hi està d'acord.  
 
El president manifesta que la situació és complicada per part del govern de la Generalitat 
de Catalunya i pels que en depenem. El grup d’ICV-EUiA-E ha comentat el tema de la 
retenció. Manifesta que el Consell no reten gaire res. Quan el finançament arriba fan la 
feina que els pertoca però els pagaments van al ritme que van. Pel que fa a l'Escola de 
Música han passat d'estar a la gloria a estar a l'infern en dos anys. Els pagaven el 100% i 
han passat a no rebre res. Han hagut de fer de tot i el Sr. Aliu ho sap. Han elaborat un 
pressupost ajustadíssim i agraeix al personal de l'Escola de Música l'esforç realitzat 
ajustant el Pla pedagògic, els seus horaris, les matricules, les bonificacions... La situació 
és complicada. El grup de la CUP ha comentat el tema dels òrgans de govern, respecte 
d'això el seu pensament és que la gent que treballa i fa política han de cobrar. La política 
o la fas o te la fan. Aquest debat ja l'han tingut moltes vegades i aquest és el seu 
posicionament. Pel que fa a l'àrea de Promoció Econòmica ja en van parlar el dia de la 
Comissió Informativa. Reitera que l'àrea disposa d'una persona fixa que hi treballa tot l'any 
i que vetlla per la promoció econòmica de la comarca. En el pressupost la seva despesa 
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del sou no hi surt reflectida perquè es divideix en els diferents programes que es van 
publicant durant l'any. Hi estan a sobre. També vol comentar i és molt realista i franc amb 
les coses encara que sigui del mateix color polític que és un drama que el dia 30 de 
novembre el SOC publiqui totes les convocatòries. És un greu problema pels que ho han 
de gestionar i pels municipis. Aquesta disconformitat l'han traslladat a la conselleria de la 
millora manera possible. La feina s'intenta fer. El PPC parlava del compliment de la 
Generalitat de Catalunya i creu que també haurien de demanar el compliment del govern 
de Madrid el qual ha de complir amb la Generalitat de Catalunya. Aquest fet els ajudaria a 
respirar una mica més. El PSC-PM parlava de la gestió de Les Bernardes. Indica que  es 
va parlar amb l'Ajuntament de Salt. El Consell ara en porta la gestió i disposa del traspàs 
de finançament de la Diputació de Girona. En aquesta mateixa línia també es podria 
plantejar el Centre de Visitants que es troba a Sarrià de Ter o els Banys Àrabs ubicat a 
Girona i de moment està com està. Pel que fa al comentari del grup d'ERC demana 
confiança en l'execució del pressupost, en els serveis de la casa i amb el govern del 
Consell Comarcal. Ho executaran de la millor manera. Pel que fa al Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt són 27 municipis a la comarca, dels quals 26 hi estan adherits i 25 
que paguen catòlicament i que n'estan contents. A partir d'aquí poden parlar del que faci 
falta. Pel que fa al tema de proveïdors és un drama, el Consell paga en els terminis que 
pot i donen la cara. El Consell disposa d'una pòlissa de crèdit petita però amb la que 
intenten amortiguar aquesta tardança dels pagaments del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Finalment pel que fa a la pressió que es fa amb la Generalitat de Catalunya 
recorda que el pressupost de l'any 2012 es va aprovar més tard del compte perquè van 
anar a veure tots els directors generals de tots els departaments per estar-hi a sobre i 
demanar el finançament per tal d'aprovar el pressupost. D'aquelles trobades no en van fer 
treure l'aigua massa clara. Van aprovar un pressupost ajustat. Aquest any després de les 
converses i les relacions que hi han tingut porten aquest pressupost a aprovació i repeteix 
que hi ha d'haver confiança amb la gestió del Consell Comarcal.     
 
El Sr. Hernández manifesta que no ha posat en dubte la confiança sobre l'execució del 
pressupost per ella mateixa sinó simplement demanava que no es perdés de vista en el 
sentit de que per les dificultats que comporta val la pena fer-ne un seguiment molt aprop. 
No dubta que el gerent i els responsables ho estiguin fent però creu que el Ple i la 
Comissió Informativa d'Hisenda no n'han de ser aliens. Quan parlava de la insistència no 
dubta que no es faci sinó que ho deia en el sentit de que moltes vegades qui és més 
pesat és el primer que s'emporta els diners. A banda d'això el seu grup hi votarà a favor.  
 
La Sra. Mascort vol recordar els més de 9.000 milions que ha fet arribar els fons de 
liquiditat autonòmica del govern del patit popular de Madrid a la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Cornellà manifesta pel que fa al personal laboral de l'àrea de Promoció Econòmica 
que si es mira la plantilla de personal veuen que hi ha un tècnic mitjà de promoció 
econòmica a jornada complerta però en canvi quan miren el pressupost veuen consignats 
4.287 euros. Entén que potser està classificat per programes o bé no sap com està 
consignat. Troben estrany que s'aprovi una plantilla de personal que hi consta una 
persona a jornada complerta a l'àrea de Promoció Econòmica i llavors no es vegi reflectit 
en el pressupost. Potser té la seva explicació i la seva lògica la voldrien saber.  
 
El president manifesta que la persona hi és fixa sempre i el seu sou es repercuteix en els 
diferents programes que es porten a terme.  
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El gerent manifesta que es va comentar però ara no recorda si va ser a la Comissió 
Informativa d'Hisenda o a la Junta de Portaveus. Aquest cost es repercuteix en les 
subvencions que han de percebre. En el cas que no se'ls en atorguin tindrien un 
problema.  
 
El Sr. Cornellà pregunta per la part que falta per arribar a pagar el cost total d'aquesta 
persona, vol saber on és reflectit.  
 
El Sr. gerent respon que a la partida de personal hi consten 4.287 euros. Amb aquests 
poden fer front al pagament d'un nombre de mesos i a partir d'aquí si els concedeixen 
subvencions en tindran per tot l'any i si no els arriben disposaran d'un temps per decidir 
què fan. Aquest és el problema que tenen ara mateix.  
 
El Sr. Cornellà pregunta si aquesta plaça està vacant.  
 
El Sr. gerent respon que no, que està ocupada.  
 
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2014, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de quinze milions 
quatre-cents cinc mil vuit-cents disset euros amb trenta-dos cèntims (15.405.817,32 €) 
dels quals corresponen catorze milions sis-cents quaranta-set mil tres-cents cinquanta-
tres euros amb trenta-dos cèntims (14.647.353,32 €) al pressupost propi de la corporació i 
vuit-cents vint-i-dos mil nou-cents seixanta-quatre euros (822.964,00 €) a l'Escola de 
Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent: 
 
PRESSUPOST PROPI 

DESPESES 
I    DESPESES DE PERSONAL 1.683.247,03 
II   BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.477.927,97 
III  DESPESES FINANCERES 18.100,00 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.821.995,03 
VI   INVERSIONS REALS 1.606.583,29 
VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 39.200,00 
TOTAL 14.647.353,32 

 
 INGRESSOS 

III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.314.210,54 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.723.999,49 
V    INGRESSOS PATRIMONIALS 20.000,00 
VI   VENDA D'INVERSIONS REALS 100,00 
VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.587.943,29 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 800,00 
TOTAL 14.647.353,32 
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PRESSUPOST EMG 
DESPESES 

I. DESPESES PERSONAL 688.947,92 
II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 108.920,10 
III. DESPESES FINANCERES 1.000,00 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.095,98 
VI. INVERSIONS REALS 1.000,00 
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 0,00 
TOTAL  822.964,00 

 
 INGRESSOS 

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 653.769,00 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 169.185,00 
V. INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00 
VI. VENDA INVERSIONS REALS 0,00 

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

TOTAL   822.964,00 
 
Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música 
del Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de funcionaris 
i pel quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions; 
 
Vist així mateix l'informe de l'interventor; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC-AM i 
l'abstenció del PSC-PM, del PPC, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès, 

per a l'exercici del 2014 i que ascendeix a un total de catorze milions sis-
cents quaranta-set mil tres-cents cinquanta-tres euros amb trenta-dos 
cèntims (14.647.353,32 €), així com les Bases d'Execució. Aprovar 
inicialment el Pressupost de l'Escola de Música del Gironès per a l'exercici 
de 2014 i que ascendeix a un total de vuit-cents vint-i-dos mil nou-cents 
seixanta-quatre euros (822.964,00 €), així com les respectives Bases 
d'Execució. Aprovar l'estat de consolidació per import de quinze milions 
quatre-cents cinc mil vuit-cents disset euros amb trenta-dos cèntims 
(15.405.817,32 €). 

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

Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès que inclou 
funcionaris, personal eventual i personal laboral, junt amb les seves 
retribucions. 
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Tercer.  Sotmetre l’expedient del Pressupost a informació pública pel termini de 
quinze dies hàbils mitjançant edicte que es publicarà en el BOP de Girona i 
en el tauler d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

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

 
6. Aprovació de les bases i de la convocatòria de s ubvencions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 3-2014. 
 
El Sr. Fàbrega comenta que aquestes bases són iguals que les de l'any passat i es 
destinen per una banda als alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i 
secundària i per una altra banda als alumnes d'educació especial escolaritzats en centre 
escolars públics i privats concertats.  
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 
en la modalitat que preveu l’article 1”; 
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 
ajuts individuals de desplaçament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2013/2014. 
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Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant Edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

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

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

 
 
7. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci per al 
Condicionament i la Gestió del Complex de Tractamen t de Residus de Solius, 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, els consells comarca ls del Baix Empordà, Gironès i 
la Selva i l’Agència de Residus de Catalunya per a la integració de la gestió de la 
fracció resta i la FORM de l’àmbit territorial de l es tres comarques.  
 
El Sr. Freixas explica que el text d'aquest conveni és fruit de diversos mesos de treball 
conjunt entre totes les administracions implicades, l'Agència de Residus de Catalunya i els 
consells comarcals del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, el Consorci de Solius i 
l'Ajuntament de Lloret de Mar. Aquest té la voluntat d'establir acords de col·laboració per 
tal de promoure la millor gestió dels residus amb les infraestructures existents en el 
territori. Per diverses raons el centre de tractament de residus de Lloret de Mar és una de 
les poques instal·lacions de residus planificades per l'Agència de Residus que es va poder 
finalitzar. La disminució en la generació de residus fa que ara sigui viable tractar-hi les 
tones de rebuig de les comarques del Baix Empordà i del Gironès. Aquest conveni té una 
vigència de quatre anys. S'han establert uns costos excepcionals pels dos primers anys 
2014 i 2015 en els quals els preu per tona està bonificat per aquells municipis que 
gestionen la fracció resta mancomunadament a través del Consell Comarcal del Gironès. 
El preu a partir de dia 1 de gener passarà a ser de 61,53 euros per tona, fins ara en 
pagaven 57 i escaig. En aquest preu hi ha inclòs l'IVA i el cànon actual. Hauran d'estar 
molt atents a l'evolució del cànon. Si aquest evoluciona a l'alça faria augmentar el cost. 
S'equiparen els preus amb els existents a Solius. Han valorat que potser a l'estiu algunes 
tones s'hauran de tornar a portar a Solius.     
 
El president hi vol afegir que com a comarca del Gironès signen aquest conveni sabent 
que fan les coses ben fetes. No llençaran els residus en un forat sinó que els portem a 
una planta de tractament. Exposa que a partir de l'any 2016 serà obligatori per normativa. 
Pel que fa al cànon explica que quan s'aporta a un forat el cànon és pel 100% de les 
tones que s'aboquen quan es porta a una planta de tractament només pel 50% de les 
tones.  
 
La Sra. Terés indica que aquest conveni els genera molts interrogants. Alguns d'aquests 
no tenen tota la informació i és difícil accedir-hi per tant es mantindran com a interrogants. 
Vol compartir algunes qüestions: aquest conveni és una hipoteca per quatre anys. 
L'ajuntament de Girona recentment va aprovar a través d'una subvenció de l'Agència de 
Residus de Catalunya la realització d'un estudi per tal d'optimitzar l'eficiència energètica 
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de la Planta incineradora de Girona. És en aquesta on pertocaria abocar aquests residus. 
Si aquesta actuació es porta a terme ràpid estarà feta abans de quatre anys i per tant 
aquest conveni és una hipoteca. Ja va preguntar en el seu moment si hi hauria capacitat 
per rescindir-lo. Reitera que el normal i més lògic és que els residus de la comarca es 
quedin el més a prop possible. Aquest va lligat amb un altre tema que és que el transport 
representa un encariment per la ciutadania. No entén com el Consell Comarcal adopta 
una posició que perjudica els ajuntaments i a la ciutadania. Aquest repercutirà en el rebut 
de les persones. No entén aquest plantejament ni aquesta necessitat quan els ritmes de 
colmatació de Solius no són gens clars. Tenen interrogants pel que fa a la generació de 
residus per part dels diferents municipis de la comarca i si aquests sumen el ritme de 
colmatació de Solius. Aquests són interrogants. Alliberar Solius representarà, atenent que 
la planta de Lloret no permet que s'hi aportin residus industrials que potser aquests ara 
aniran a parar a Solius. Aquest fet comportaria uns perills ecològics i tota mena de 
contaminació. Ho deixa com un altre interrogant. El gestor de Solius és mateix que el de 
Lloret. Són un seguit d'històries que s'haurien de repassar. Té molts interrogants: 
ecològics, encariment per la ciutadania i segueixen sense fer la feina ben feta pel que fa a 
les estratègies destinades a la reducció del nombre de residus. Aquest hauria de ser el 
nostre objectiu principal: treballar des dels nostres municipis intensament per reduir, no 
només triar millor. Creu que hauríem d'estar en una fase superior la de la reducció de 
residus que els estalviaria molts maldecaps i contaminació. El seu vot serà negatiu.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que tampoc hi votaran a favor perquè també se'ls generen 
interrogants, no en l'encariment per les famílies perquè entén que amb aquest conveni 
durant els dos primers anys el cost serà el mateix. És evident és que al cap de dos anys hi 
haurà un encariment perquè és molt diferent portar els residus a Solius que a Lloret de 
Mar. Els dos primers anys no hi haurà un encariment per les famílies però sí que hi haurà 
un encariment ecològic a la comarca del Gironès. Tot el que potser ens estalviarem 
reciclant els residus a Lloret triant prop del 50 % potser ho perdran pel camí amb la 
producció de CO2 amb el transport. Aquesta és una política de residus que la CUP no 
entén. Constantment està canviant. Per un costat els parlen de la importància de la 
proximitat alhora de portar els residus i alhora es construeixen macroplantes que tenen un 
cost molt elevat pagades per tots i les quals fan signar aquesta mena de convenis per 
justificar aquesta despesa. No té cap sentit que les deixalles del Gironès vagin a parar a 
Lloret. No hi poden donar suport. Hi ha una política molt estranya, per un costat es 
fomenta en els municipis altres tipus de recollides selectives més eficaces que estalvien 
grans macroplantes amb uns elevats consums energètics i per altra banda obren aquests 
grans abocadors. Tot plegat és surrealista i demostra que no hi ha una política clara de 
residus en aquest país. El problema rau en la generació. És necessari conscienciar més a 
la ciutadania en què els residus són seus. Aquests no són dels ajuntaments ni del Consell 
sinó que és la població la responsable final de que es triïn i calguin els mínims abocadors 
possibles. S'hauria d'anar per abordar el problema des de l'arrel que és reduir la generació 
de residus. Abans de firmar aquesta mena de convenis s'hauria de realitzar aquest debat 
no al Consell sinó molt més enllà. Es tracta d'una qüestió de país. Si han de preparar un 
país nou poden ser un exemple per la resta d'Europa i del món en la gestió de les 
deixalles.   
 
La Sra. Vilà manifesta que la resta de companys tenen raó en què han de ser ecològics i 
tractar els residus en la proximitat així com també en la necessitat de conscienciació. Però 
si algú porta el tema de residus en algun ajuntament estarà d'acord en què és molt 
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complicat. Ara s'ha trobat una solució i el president intentarà buscar-ne d'altres. En aquest 
moment és una sortida. Està d'acord en què a partir d'ara s'ha de conscienciar la població 
però mentre ho fem s'ha de trobar una solució.  
 
El Sr. Freixas respon a la Sra. Terés i manifesta que és evident que el conveni té una 
vigència de quatre anys, pels dos primers mitjançant la negociació s'han aconseguit 
millores. El que ha comentat de Girona per suposat que el Consell vol ser-hi present en 
totes les negociacions que es facin i creuen que en un futur han de conviure les deixalles 
de la ciutat amb les de la comarca. Han de tenir el mateix destí. Hem firmat aquest 
contracte de quatre anys per obligació gairebé. La durada d'aquest sempre es pot 
negociar i arreglar. Ella li ha fet volar coloms quan ha dit l'abocador de Solius es convertirà 
en un abocador industrial. Es troben al Consell Comarcal del Gironès i nosaltres no 
tractem aquest tipus de residus, creu que no cal que li digui això. Una altra cosa que li vol 
comentar és que ella era una de les persones que esperava que li votes afirmativament. 
És de d’ICV-EUiA-E i aquesta planta la va fer el seu grup. Hi ha coses que s'obliden. Hem 
estat dos anys negociant aquest conveni. Personalment no li agrada anar a Lloret però la 
comarca del Gironès i els seus residus seran solidaris amb la planta de Lloret que s'ha de 
posar en marxa i té un cost energètic important. Aquesta ha de funcionar a ple rendiment. 
Els residus de la comarca del Gironès s'aportaran a aquesta planta perquè aquesta 
s'optimitzi al màxim. Li assegura que la seva voluntat és arreglar aquesta situació com 
més aviat millor. Mentre ell estigui a l'àrea de Medi Ambient vetllarà perquè aquest turisme 
dels residus s'acabi com abans millor. No han aconseguit tot el que volien però han 
aconseguit molt més del que els donaven i potser per això hi posa tant d'èmfasi. El Sr. 
Cornellà li ha parlat del transport. Exposa que ho han valorat i és gairebé el mateix 
trajecte que anar a Solius, no hi ha massa diferència. A títol informatiu comenta que els 
camions del Consell fa gairebé un any i mig que funcionen amb gas. Els camions de 
deixalles que contaminen menys són els del Gironès. Pel que fa a conscienciar la població 
hi està totalment d'acord. Amb els mitjans econòmics del que disposa el Consell cada any 
fan les campanyes que poden. Des de l'àrea de Media Ambient es transmet a tota la 
població de la comarca que ha de gestionar els residus correctament.  
 
El president reafirma el mateix que va dir a la premsa aquest cap de setmana desprès de 
la signatura del conveni. Es tracta d'una signatura agredolça. Per un costat porten els 
residus a una planta de tractament que és el que pertoca i per l'altra veu, com tots els 
presents, que no té molt de sentit que els residus de la comarca vagin tant lluny. El 
Consell és i serà present en les negociacions que es facin amb Girona. Entenem que una 
solució conjunta és viable. Aprofita per explicar que d'aquest tema se'n parlarà el proper 
dia 10 de gener a la seu del Consell en el marc del Consell d'Alcaldes amb la presència 
del Conseller de Territori i Sosteniblitat, el Sr. Santi Vila.  
 
La Sra. Terés vol fer una puntualització. Quan el seu grup portava l'àrea de Medi Ambient 
a la Generalitat de Catalunya van elaborar un Pla de gestió residus per tot Catalunya. Ara 
és evident que volen rendibilitzar una planta. Pot compartir que és millor rendibilitzar-la 
energèticament que pas no tenir-la a baix funcionament. Manifesta però que a Girona 
estava previst fer-hi una macro planta de gestió de residus molt important. Ja sap que des 
del Consell Comarcal del Gironès s'hi havia donat suport. És aquesta la que havia de 
servir per racionalitzar la gestió dels residus i no haver d'arribar a aquesta situació. Li sap 
greu no donar el vot afirmatiu. Votarà en contra perquè té una visió més de conjunt i 
perquè té molts interrogants. Creu que han de tenir una mirada més oberta. No està 
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d'acord en continuar aportant els residus a Solius però com que hi ha molts interrogants 
sense resoldre, tot i que entén que potser aquest no és el lloc on se n'ha de parlar, el seu 
vot serà negatiu.  
 
El Sr. Freixas es posa a la seva disposició per resoldre aquests interrogants. No ho han 
pogut parlar perquè fa molt poc que és al Consell però manifesta que estan oberts a 
facilitar-li tota la informació que convingui perquè el proper dia no els hagi de votar en 
contra.  
 
El Sr. Hernández demana un petit aclariment. Segons els ha dit el seu company, el Sr. 
David Vila, cal portar els residus a la planta de Lloret perquè Solius està al límit. 
Independentment d'això sembla ser que la planta de Lloret permet un triatge de l'ordre 
d'un 50%. La pregunta és on va a parar el 50% que no es pot triar.  
 
El Sr. Freixas respon que a l'abocador de Lloret que està ubicat al costat de la planta.  
 
El Sr. Hernández pregunta pel preu de la tona. Vol saber si el preu es pagarà pel que es 
queda a l'abocador o pel que es tria.  
 
El gerent respon que el preu és per tona que s'aporta.  
 
El Sr. Freixas comenta que les possibles bonificacions ja estan contemplades en el preu.  
 
El gerent comenta que si s'apuja el cànon del residus aquesta només afectarà el 50% del 
total dels residus.  
 
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar és l’ens local titular del Centre de Tractament de 
Residus Municipals de Lloret de Mar, el qual inclou una nova planta de tractament de la 
fracció resta, tractament de voluminosos, estació de transferència per materials recollits 
selectivament, i dipòsit controlat de rebuig; 
 
Vist que els consells comarcals del Baix Empordà, el Gironès i la Selva gestionen part 
dels residus municipals que es generen als seus respectius àmbits territorials; 
 
Atès que el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de 
Residus de Solius és un ens que agrupa els municipis de Llagostera, Santa Cristina d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro i Calonge pel que fa a la gestió de residus del seu 
àmbit, mitjançant la planta de compostatge i dipòsit controlat que integren el Complex de 
Tractament de residus de Solius, instal·lació de la qual en són titulars; 
 
Vist que és voluntat de l’Ajuntament, del Consorci i dels tres consells comarcals promoure 
la millor gestió possible per als residus de la seva competència, vetllant pel millor 
compliment possible de la normativa sectorial vigent, i en el marc del model de gestió de 
residus que es defineix a Catalunya. En aquest marc, donada la manca d’infraestructures 
per tal de poder donar tractament, previ al dipòsit, a la totalitat dels residus que es 
generen i que actualment acaben a l’abocador, es considera adient la suma i la integració 
d’esforços. Aquesta integració ha de permetre aprofitar sinèrgies per facilitar la ordenació 
de les millors vies de gestió dels residus sense provocar greuges importants en el territori; 
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Vist que donada la important disminució en la generació de residus, la capacitat del CTRM 
de Lloret de Mar esdevé excedentària per la comarca de la Selva, fent possible en aquest 
context l’ampliació del seu àmbit de gestió planificat. D’altra banda, donat que la capacitat 
del CTRM és insuficient per abastar la totalitat dels residus (fracció Resta) generats a les 
tres comarques, es fa necessari mantenir la gestió dels excedents en el dipòsit controlat 
de Solius; 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i els vots en contra de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci per al 

Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de 
Solius, l’Ajuntament de Lloret de Mar, els consells comarcals del Baix 
Empordà, Gironès i la Selva i l’Agència de Residus de Catalunya per a la 
integració de la gestió de la fracció resta i la FORM de l’àmbit territorial de 
les tres comarques. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per al Condicionament i la Gestió del 

Complex de Tractament de Residus de Solius, a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, als consells comarcals del Baix Empordà i la Selva i a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
8. Acceptació de la delegació feta per l’Ajuntament  de Sant Martí de Llémena per a 
la recollida i tractament de la fracció rebuig dels  residus municipals i aprovació del 
text del conveni per a la prestació del servei de t ransport i tractament del rebuig.  
 
El Sr. president explica que el seu municipi realitzava la gestió dels residus a través d'una 
empresa. Va finalitzar la vigència del contracte i ara deleguen al Consell la prestació del 
servei de transport i tractament del rebuig amb l'objectiu de millorar-ne la gestió.   
 
Atès que el Programa d'actuació comarcal permet al Consell Comarcal 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; 
 
Vist que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
recollida i tractament del rebuig dels ajuntaments de la comarca; 
 
Atès que es considera el Consell Comarcal del Gironès com a entitat supramunicipal 
idònia per prestar el servei de recollida del rebuig en els municipis que li deleguin aquest 
servei; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’acceptació de la delegació feta per l’Ajuntament de Sant Martí de 

Llémena per a la recollida i tractament de la fracció rebuig dels residus 
municipals i aprovar el text del conveni per a la prestació del servei de 
transport i tractament del rebuig. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
9. Acceptació de la delegació feta per l’Ajuntament  de Sant Julià de Ramis per a la 
gestió dels residus municipals i aprovació del text  del conveni per a la prestació del 
servei de transport i tractament del rebuig, fracci ó orgànica, recollida selectiva, 
voluminosos i restes vegetals.  
 
El Sr. Freixas indica que tots els consellers han rebut el conveni. L'Ajuntament de Sant 
Julià de Ramis ha delegat la gestió de totes les fraccions dels residus municipals: rebuig, 
fracció orgànica, recollida selectiva, voluminosos i restes vegetals. La proposta de servei 
per a aquest municipi és a través de contenidors de càrrega lateral de gran volum de 
3.200 litres en àrees de vorera i d'aportació composades per contenidors de rebuig més 
contenidors de FORM i envasos. Aquesta és una novetat, volen realitzar una prova pilot 
provant que no hi hagi cap contenidor de rebuig sol com a mínim sempre hi posaran al 
costat el d'orgànica i el d'envasos. L'objectiu és veure quina quantitat més d'envasos es 
poden valoritzar. Les àrees més senzilles tindran com a mínim tres contenidors i les altres 
tindran tots els contenidors. Han aconseguit rebaixar de 90 àrees de recollida de rebuig a 
47. Estudiant Sant Julià de Ramis en els propers mesos intentaran racionalitzar altres 
pobles amb una idea similar. Fa molt de temps que treballen en aquests aspectes per tal 
de millorar, amb els recursos existents, la recollida dels envasos.  
 
La Sra. Terés pregunta si s'han plantejat el tema del retorn d'envasos. A Cadaqués s'està 
fent una prova pilot de retorn d'envasos de vidre. Creu que seria interessant estudiar 
aquesta via. Es tracta d'una formula antiga amb la qual s'estalvia. Es podria fer la prova 
pilot en algun municipi de la comarca. Sembla que és una formula que té molt d'èxit al 
municipi de Cadaqués. Pregunta, per altra banda, si hi ha canvi de contenidors i se'n 
posen de nous.  
 
El Sr. Freixas respon que sí.  
 
La Sra. Terés pregunta quina empresa els hi subministra els contenidors.  
 
El Sr. Freixas respon que no la sap, Li pot dir que l'empresa que gestiona aquest servei: 
Urbaser però ara no sap dir quina és la fàbrica que els hi subministra els contenidors a 
Urbaser. Li pot preguntar si li interessa.  
 
La Sra. Terés ho pregunta perquè ha vist en algun municipi de la comarca que és la 
mateixa empresa que els ho subministra a la ciutat de Girona. Veu que és una empresa 
que s'està expandint molt i tenia curiositat.  
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El Sr. Freixas ara no ho sap segur però li ho pot preguntar. Pel que fa al tema dels 
envasos aquesta pot ser una opció de cares a un futur. Hi ha molts països europeus que 
ho porten a tema d'aquesta manera. No descarta més endavant fer-ne alguna prova pilot. 
Però li indica que ara mateix no està previst. 
 
El Sr. Freixas vol respondre una pregunta que va formular el Sr. Martí a la Comissió 
Informativa referent al conveni de Sant Julià de Ramis. Indica que, com tots els convenis, 
es recomana no proveir el servei de recollida en les zones industrials. No fan aquesta 
recollida en aquests sectors per tal d'evitar el mal ús que se'n sol fer en aquestes zones.  
 
Atès que el Programa d'actuació comarcal permet al Consell Comarcal 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; 
 
Vist que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
recollida selectiva i tractament de les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus 
municipals dels municipis de la comarca, les fraccions rebuig i la fracció orgànica, 
voluminosos i residus vegetals; 
 
Atès que es considera el Consell Comarcal del Gironès com a entitat supramunicipal 
idònia per prestar el servei de recollida selectiva de les fraccions de paper, vidre i 
envasos, rebuig, orgànica, voluminosos i restes vegetals 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 aquests serveis a la majoria 
dels municipis de la comarca; 
 
Atès que d'acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, 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 l’acceptació de la delegació feta per l’Ajuntament de Sant Julià de 

Ramis per a la gestió dels residus municipals i aprovar el text del conveni per 
a la prestació del servei de transport i tractament del rebuig, fracció orgànica, 
recollida selectiva, voluminosos i restes vegetals. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
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Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
10. Aprovació del text del conveni amb els ajuntame nts de Sant Jordi Desvalls, 
Cervià de Ter i Viladasens per a la gestió de la de ixalleria de Sant Jordi Desvalls.  
 
El Sr. Freixas explica que hi havia una deixalleria al municipi de Sant Jordi Desvalls que 
era molt conflictiva. Aquesta gestionava l'entrada dels usuaris a través de targetes les 
quals no estaven controlades. Aquest fet els comportava molts problemes pel que fa a la 
gestió realitzada per part del Consell però també pels municipi als que donava servei. Es 
van reunir amb els tres alcaldes i van arribar a un acord a través del qual aquesta 
deixalleria deixés d'utilitzar la formula d'accés a través de les targetes. A partir d'aquí es 
va decidir que només estaria oberta quan hi hagués personal de l'ajuntament. S'obre amb 
personal dels ajuntaments que hi participen. Resta oberta els dimarts i dijous a la tarda de 
4 a 6 i dos dissabtes al mes. Ho realitzen amb personal de Sant Jordi Desvalls i Cervià de 
Ter mentre que Viladasens hi col·labora econòmicament perquè no disposa de personal. 
La gestió és impecable i els alcaldes estan satisfets del canvi.   
 
Vist el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, el municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com 
a mínim, el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del 
rebuig dels residus municipals; 
 
Vist que l'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant resolució de 29 de desembre de 
2006, va atorgar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a la construcció de les 
minideixalleries a Madremanya, Sant Martí de Llémena i Sant Jordi Desvalls per import de 
196.562,22 €; 
 
Atès que amb data 13 d'octubre de 2009 es va signar el Conveni de delegació entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a l'exercici de les 
competències municipals d'execució de l'obra corresponent a la minideixalleria; 
 
Vist que amb data 2 de novembre de 2009 es va signar el Conveni de delegació entre 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del 
servei d'explotació de la minideixalleria a Sant Jordi Desvalls, amb data 1 de setembre de 
2011 es va signar el conveni amb l'Ajuntament de Cervià de Ter i amb data 11 de novembre 
de 2010 amb l'Ajuntament de Viladasens; 
 
Atès que durant aquest període de temps la deixalleria ha funcionat sense personal d'atenció 
a l'usuari, amb un sistema d'accés mitjançant targetes magnètiques; 
 
Atès que es vol canviar i millorar el sistema d'accés a la minideixalleria a Sant Jordi Desvalls; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar el text del conveni amb els ajuntaments de Sant Jordi Desvalls, 
Cervià de Ter i Viladasens per a la gestió de la deixalleria de Sant Jordi 
Desvalls. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de Sant Jordi Desvalls, Cervià de 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
11. Aprovació de l’expedient de licitació correspon ent a la contractació 
centralitzada del subministrament de l’energia elèc trica a varis municipis de la 
comarca del Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que l'any passat per primera vegada vam licitar conjuntament per a 
19 ens locals el subministrament d'energia elèctrica. Valorant aquest any han tingut els 
millors preus comparant-los amb els altres grups de contractació centralitzada. El preu per 
aquest any és l'actual. Comenta que ho han enviat a tots els ajuntaments per Eacat per si 
volen realitzar-hi alguna aportació. Si algun ajuntament vol afegir-s'hi ho pot fer. 
Actualment hi ha 430 punts de subministrament amb 8.038 megavats. El cost estimat és 
de 1.743.000 euros comparat amb els 1.790.000 euros de sortida de l'any passat. S'ha 
rebaixat perquè s'han fet ajustos de potencia a molts comptadors. Comenta que hi ha la 
voluntat de poder aconseguir un programa de comptabilitat energètica amb col·laboració 
amb els ajuntaments de la comarca per tal de poder-ho gestionar més adientment.  
 
El president vol afegir el tema del Consell Comarcal com a ens mancomunador de 
referència. Comenta que en aquesta mateixa línia estem tramitant la licitació del 
manteniment d'ascensors. Ho comenta que avui ho han valorat amb el secretari i el 
gerent. Indica que el cost del manteniment dels ascensors pels municipis que s'hi han 
afegit s'ha reduit més d'un 50%. S'ha fet una bona feina des del Consell però la seva 
sorpresa és que de 27 municipis, entén que algun no té ascensors, només se n'hi han 
apuntat 8. Ho diu per donar-ne informació. Creu que aquestes són oportunitats que s'han 
d'aprofitar en aquests moments tan complicats en els que ens trobem. Aquest és un cost 
que es pot reduir.  
 
El Sr. Freixas respon a una pregunta que se li va formular de l'energia verda per part de la 
Sra. Terés. Explica que en el plec allà on hi ha estipulades altres millores donen dos punts 
per l'acreditació d'un 50% en relació a l'origen de l'energia renovable. Pel que fa als altres 
punts se n'atorguen 8 per mesures que afavoreixin l'adequada coordinació i seguiment del 
contracte i 10 punts perquè hi hagi una plana web amb accés a tots els contractes 
adjudicats. Pel que fa als objectius s'atorguen 80 punts per l'oferta econòmica.  
 
La Sra. Terés agraeix aquesta explicació en relació a l'energia verda o alternativa. Creu 
que més que mai han de prioritzar aquesta mena d'energia. Una energia que es pot 
produir de forma més propera. Comenta que aquest és un dels inconvenients que té el fet 
de mancomunar aquest tipus de contractes. Té una avantatge econòmica ja que es pot 
aconseguir un cost més baix i per tant que la ciutadania acabi pagant menys però també 
té alguns inconvenients. Un d'aquest se l'han trobat a l'Ajuntament de Girona i per això el 
vol compartir. Aquest és l'arribada de grans multinacionals que davant d'aquests paquets 
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importants realitzen bones ofertes. Es tracta d'empreses molt llunyanes que veuen 
oportunitats econòmiques. Pensa que han d'evitar aquesta mena de colonització d'alguns 
tipus d'empreses. Han de corregir aquest tema perquè el que guanyen per un costat ho 
poden perdre per l'altre. Posa l'exemple de que empreses més properes perdin aquesta 
mena de contractes i per tant treballadors més propers que viuen i consumeixen en el 
territori més proper perdin llocs de treball o poder adquisitiu. Aquest és un tema que tots 
plegats han d'estudiar més perquè s'està veient que comporta certs perjudicis a 
considerar.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert atenent 
a diferents criteris de valoració de les ofertes, el subministrament d’energia elèctrica al 
Consell Comarcal del Gironès i als municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir; 
 
Vist que per dur a terme aquest procés de licitació és necessari que els ajuntaments 
interessats hagin comunicat el nombre de subministraments i el consum anual aproximat 
en MW/h; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
subministrament d’energia elèctrica al Consell Comarcal del Gironès i als 
municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir. 

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

administratives particulars que han de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents criteris de valoració 
de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari Oficial 
de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant 

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

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

 
12. Ratificació de les actuacions portades a terme per la presidència del Consell 
Comarcal d’aprovació del text del conveni entre l’A juntament de Llagostera i 
l’escola Puig de Cadiretes per a dur a terme el pro jecte Euronet 50/50 d’eficiència 
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energètica i contra el canvi climàtic i del conveni  amb l’Ajuntament de Cervià de Ter 
i l’escola Aixart.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta dels convenis Euronet 50/50. En el curs passat s'hi 
van adherir 5 escoles de la comarca: l'escola de Les Moreres de Flaçà, l'escola Forn 
d'Anells de Fornells de la Selva, l'escola Lacustaria de Llagostera, l'escola Doctor 
Sobrequés de Bescanó i l'Escola de Bordils. Aquestes van subscriure aquest conveni 
juntament amb els seus ajuntaments respectius. Aquest conveni esta emmarcat dins el 
projecte europeu Euronet 50/50 de lluita contra el canvi climàtic. L'escola aplica una sèrie 
de mesures d'eficiència energètica i obté uns beneficis de forma directe. L'estalvi 
econòmic que s'aconsegueix al llarg del curs escolar és recompensat un 50% per l'escola 
i l'altre 50% per l'ajuntament. Aprofita per respondre una pregunta del Sr. Martí referent 
als números de l'escola de Bordils. Li respon que malauradament el projecte de Bordils no 
es va acabar d'executar degudament. Aquest any s'hi volen adherir dues escoles més a 
banda de les que ja hi participen. Comenta que els beneficis van oscil·lar entre 180 euros i 
4.300 euros.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el proper curs escolar el projecte 
Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent d’Europa d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic als centres escolars de la comarca, consistent, en 
fomentar l’estalvi energètic als equipaments educatius; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 de juliol de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni entre l’Ajuntament de Cervià de Ter, 
el Consell Comarcal del Gironès i l’escola l'Aixart per a dur a terme el projecte Euronet 
50/50 d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de juny de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el 
Consell Comarcal del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per a dur a terme el projecte 
Euronet 50/50 d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic; 
 
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 10 de juliol de 2013, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni entre 
l’Ajuntament de Cervià de Ter, el Consell Comarcal del Gironès i l’escola 
l'Aixart per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i 
contra el canvi climàtic. 

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

data 10 de juliol de 2013, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni entre 
l’Ajuntament de Llagostera, el Consell Comarcal del Gironès i l’escola Puig 
de les Cadiretes per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic. 
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Tercer.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter i a l’Ajuntament de 
Llagostera. 

 
13. Ratificació del decret de la Presidència del Co nsell Comarcal del Gironès, de 
data 29 d'octubre de 2013, i aprovació del contingu t del conveni d'encàrrec de 
gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Ge neralitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès, per a la realització d'actuacions en matèria de 
consum.  
 
El president explica que desgraciadament aquesta és una de les partides que ha patit una 
retallada important. Han passat de rebre uns 40.000 euros a rebre'n 20.000 euros. Tenen 
una persona que es dedicava a fer aquestes tasques. Realment hi ha feina en matèria de 
consum per dedicar-hi el 100% de la jornada però el finançament s'ha reduït. No afecta a 
nivell de personal perquè aquesta persona dedicarà el 50% de la jornada en matèria de 
consum i l'altre 50% ho combinarà fent de comodí a l'àrea de Turisme que els hi quedava 
una mica despenjat pel que fa al Centre de Visitants.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de defensa dels 
consumidors i dels usuaris, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia i, 
d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del 
Consum és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les competències 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia; 
 
Vist que l’Agència Catalana del Consum té, entre altres, les funcions de; relacionar-se i 
cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la millora dels drets i la 
protecció dels consumidors i els usuaris; i cooperar amb les administracions locals que 
exerceixen competències en matèria de consum, potenciar el desplegament de les 
oficines locals de consum, assessorar-les en el que sigui necessari per al millor exercici 
de les seves funcions i subscriure convenis per compartir la dotació dels mitjans tècnics i 
materials adequats per al compliment de llurs finalitats; 
 
Atès que un dels objectius de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya és que les persones consumidores gaudeixin, com a mínim, d’accés a un 
servei públic de consum en la seva comarca; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'octubre de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès, per a la realització d'actuacions en matèria de consum; 
 
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 29 d'octubre de 2013, i aprovar el contingut del conveni d'encàrrec de 
gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i 
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el Consell Comarcal del Gironès, per a la realització d'actuacions en matèria 
de consum. 

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

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
14. Aprovació inicial del reglament de serveis soci als del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt.  
 
El president explica que es tracta del reglament que té per objectiu la regulació del règim 
jurídic de la prestació de serveis socials per part del consorci de Benestar Social Gironès - 
Salt incloent la determinació dels drets i les obligacions del mateix i de les persones 
usuàries dels referits serveis. Regula la prestació de l'organització, la tramitació, la 
realització de les prestacions, els drets i deures de les persones usuàries, el règim 
sancionador i l'aplicació de la normativa estatal i autonòmica. Aquest reglament regula el 
funcionament general dels serveis socials, Aquest es va aprovar per la Junta General del 
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i s'havia d'aprovar en el ple del Consell.  
 
El Sr. Álvarez vol fer aprofitar l'avinentesa per recordar respecte del finançament del 
Contracte Programa signat i que s'ha de percebre per part de la Generalitat de Catalunya 
que hi ha molts programes dels quals no en tenen confirmació. Creu que s'hauria de 
reclamar aquesta concreció perquè es tracta d'un fet que perjudica la gent més 
necessitada de la comarca.  
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es va crear a l’any 2006 pel Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt; 
 
Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, determina en l'art. 31 la 
competència en matèria de serveis socials que correspon als municipis i a les comarques; 
 
Atès que ambdues administracions són titulars del servei, l'Ajuntament de Salt en matèria 
de serveis socials bàsics al seu municipi i el Consell Comarcal del Gironès suplint els 
municipis de la comarca amb menys de 20.000 habitants, i el Consorci de Benestar Social 
és el prestador del servei; 
 
Atès que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt ha considerat convenient l'aprovació 
d'un reglament per tal de donar un millor servei als ciutadans i les ciutadanes; 
 
Vist el Reglament de serveis socials que ha elaborat el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt ha considerat convenient la seva aprovació per tal de donar un millor servei 
als ciutadans i les ciutadanes; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar inicialment el Reglament de serveis socials del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt. 

 
Segon.  Encomanar al Consorci de Benestar Social Gironès Salt que sotmeti 

l'expedient a informació pública mitjançant una única exposició pública en el 
DOGC, BOP de Girona i tauler d'anuncis durant el termini de 30 dies hàbils 
per a la formulació d'al·legacions i reclamacions de conformitat amb el que 
disposa l'article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Tercer.  En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions l'acord inicial 

esdevindrà definitiu i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt procedirà 
de manera centralitzada a la seva publicació. 

 
Quart. Facultar àmpliament el president del Consell Comarcal del Gironès per a la 

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

 
15. Actualització del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del P rotocol addicional de concreció 
per al 2013 del contracte programa per a la coordin ació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i  el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes rel atius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012.  
 
El president explica en referència al que ha comentat el Sr. Álvarez del Contracte 
Programa signat pel període 2012 - 2015 en el qual hi havia una sèrie de partides en 
blanc. Indica que de cares al 2013 hi va haver un augment 200.000 euros i escaig per 
ajuts d'urgència, programes d'atenció social a persones amb drogodependència, 
programa d'atenció social educativa davant situacions de risc, sistema de resposta urgent 
per a les dones que es troben en situació de violència, acollida i integració a persones 
immigrants, programa d'inclusió social, servei de transport adaptat, servei d'informació i 
d'atenció a les dones i plans de desenvolupament comunitaris. En aquests moments tant 
complicats manifesta que hi estaran a sobre i se'n cuidaran reclamant a la Generalitat de 
Catalunya i a qui faci falta per cobrir-ho. En aquest punt accepten l'ampliació comentada.      
 
Vist l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de juny de 2012 
mitjançant el qual s'aprova el text del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat; 
 
Vist el Protocol addicional de concreció per al 2013 del contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012; 
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Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 d'octubre de 
2013, mitjançant el qual s'aprova actualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del Protocol addicional de 
concreció per al 2013 del contracte programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 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 21 d'octubre de 2013, i aprovar l'actualització del traspàs de l’exercici 
de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
l’execució del Protocol addicional de concreció per al 2013 del contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
 
16. Aprovació del contingut del conveni de col·labo ració entre els Ajuntaments 
Celrà, Salt, Vilablareix I el Consell Comarcal del Gironès per a l'execució del 
projecte "Emprendre al Gironès" subvencionat pel De partament d'Empresa i 
Ocupació, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i  el Fons Social Europeu  
 
La Sra. Carabellido exposa aquest conveni és un acord de col·laboració que han establert 
entre els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el propi Consell Comarcal. El titulem 
Emprendre al Gironès però equivalent a l'antiga subvenció publicada pel Departament 
d'Empresa i Ocupació anomenada Inicia. Aquesta subvencionava els tècnics en 
emprenedoria. Ara s'ha tornat a publicar i s'anomena Catalunya Empren. S'hi han acollit i 
entre aquests quatre ens arribarem a tota la comarca del Gironès. Mirarem de fer totes les 
accions necessàries en tots els territoris que calguin en emprenedoria.  
 
Vist que és voluntat dels ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i del Consell Comarcal del 
Gironès enfortir les relacions en l'àmbit de la promoció econòmica d'aquests municipis i de 
la comarca i treballar conjuntament per a crear un servei, per al foment de l'emprenedoria i 
la creació d'empreses, estable i enfortit pel treball conjunt i en xarxa; 
 
Atès que aquests ajuntaments disposen de viver d'empreses per a l'allotjament 
d'empreses de nova creació i que en les anualitats 2012-2013 les quatre entitats locals ja 
han treballat conjuntament per a la posada en marxa de les Jornades de Networking per a 
persones emprenedores; 
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Vist que en data 8 de novembre de 2013 el Departament d'Empresa i Ocupació va 
publicar al DOGC l'Ordre EMO/276/2013, de 30 d'octubre, per la qual s'estableixen les 
bases reguladores del Programa integral de foment de l'emprenedoria de la Direcció 
General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa 
Catalunya Emprèn, i s'obre la convocatòria per al 2013; 
 
Atès que s'ha elaborat un Pla de treball conjunt per unir esforços i recursos amb l'objectiu 
de crear un servei a l'emprenedor de qualitat, estable i enfortit i poder arribar així a tots els 
municipis de la comarca per fomentar l'esperit emprenedor, un suport de qualitat en la 
creació d'empreses, una formació constant i un suport a les empreses ja creades per 
assegurar la seva consolidació; 
 
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 els Ajuntaments de Celrà, 

Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès per a l'execució del 
projecte "Emprendre al Gironès" subvencionat pel Departament d'Empresa i 
Ocupació, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Celrà, Salt i Vilablareix. 
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
17. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
18. Precs preguntes i interpel·lacions   
 
El Sr. Cornellà vol tenir informació pel que fa a la licitació de la deixalleria de Celrà. 
Aquesta dóna servei a tots els municipis del voltant. Demana el perquè i quina ha estat 
l'oferta que ha realitzat l'empresa que s'ha adjudicat la seva gestió. Suposa que entre les 
millores hi ha l'ampliació de l'horari de dues hores cada dia però els agradaria conèixer 
més aquesta empresa, vol saber quin personal té i si ha d'obrir el mercat de segona mà... 
Creu que com a municipi han de disposar de la informació. Abans a la deixalleria hi havia 
entre 3 i 4 persones actualment la deixalleria obre dues hores més però només hi ha una 
persona. No entenen com una persona sola pot assumir totes les tasques necessàries: 
acompanyar als veïns on han de dipositar els residus i alhora mantenir obert el mercat de 
segona mà. No entenen com ho pot fer. Els agradaria conèixer el plec de clàusules i quina 
va ser l'oferta que va presentar l'empresa. En segon lloc pel que fa a les convocatòries de 
subvencions és cert que aquestes s'han publicat a darrera hora i amb pressa. És una 
pena perquè tots han de córrer. Vol posar de relleu el fet que moltes subvencions ara 
s'hagin de tramitar a través del Consell, no ho veu una cosa negativa, però indica que ho 
complica tot una mica. El fet que la tresoreria del Consell estigui malament i que qui rebi 
l'import sou vosaltres fa que si no es percep la subvenció a temps els ajuntaments hem de 
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signar un conveni amb el Consell per tal avançar el finançament que llavors ja es retorna. 
Evidentment la culpa no és del Consell. La tresoreria està com està perquè els deuen el 
que els deuen. Però aquest fet ho complica tot bastant. Potser si es pogués tramitar 
directament des de l'Ajuntament seria més fàcil. No sap si a partir d'ara anirà sempre així i 
no diu que sigui dolent però demana que el Consell adopti mesures per d'evitar tots 
aquets problemes. Que es negoci amb el Servei d'Ocupació de Catalunya la gestió i que 
es faci d'una altra manera més àgil per l'ajuntament i pel Consell.  
 
El Sr. Freixas respon pel que fa a la deixalleria de Celrà que ara no recorda. Els hi farà 
arribar. Manifesta que s'hauria de convocar una reunió per parlar amb tots els municipis 
afectats i veure com volen portar a terme la gestió.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que podrien aprofitar per fer una visita a les instal·lacions.  
 
El Sr. Simón manifesta que es podia haver fet abans de l'adjudicació aquesta visita. Tal i 
com ha dit el Sr. Cornellà abans hi havia tres persones els quals ara segurament fan 
altres serveis. Creu que necessitaran més recolzament. Creu que hagués estat 
interessant fer la reunió abans de l'adjudicació.  
 
El Sr. Freixas manifesta que el concurs ha estat públic qualsevol hi podia dir quelcom. 
Personalment sempre està obert a escoltar.  
 
El president explica pel que fa al tema de Promoció Econòmica que com ja ha comentat 
és complicat. La convocatòria només estava oberta a consells comarcals. Entén que 
municipis com Celrà tenen capacitat per gestionar-ho de forma autònoma però ell posa 
l'exemple del seu municipi, Sant Martí de Llémena, que només disposa d'un treballador 
que realitza totes les tasques. Per a ells els hi va molt bé comptar amb el suport que els hi 
presta el Consell. Tot és plantejable per millorar la gestió dels ajuntaments. Podeu 
formular les peticions que vulgueu i les farem arribar a on faci falta. En darrer lloc vol fer 
tres puntualitzacions. En primer lloc explica aquest any es celebren 25 anys de l'Escola de 
Música del Gironès. Es portaran a terme una sèrie d'actes durant l'any. Aquest dissabte el 
primer al municipi de Sant Julià de Ramis un concert de l'Escola de guitarres i de corals. 
El que s'aconsegueixi recaptar amb aquest acte es destinarà a la marató de TV3. En 
segon lloc els convida el dia 1 de gener a Sant Martí de Llémena que fem el pessebre 
vivent. És el segon més antic de Catalunya i celebra 50 anys. En tercer lloc vol dir unes 
paraules al Sr. Mollera, interventor del Consell. Personalment fa sis anys que comparteix 
aquesta taula amb ell, la legislatura passada i dos anys d'aquesta. Ell ja porta 25 anys de 
servei a l'administració. Es troba a la recta final d'una etapa, avui serà el darrer Ple que 
els acompanya i li vol agrair la seva feina, dedicació, hores, el seu tarannà.  
 
El Sr. Mollera manifesta que la paraula adéu no li agrada prefereix dir un fins sempre.  
 
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 

 


