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ACTA NÚM. 1/14 

 
Núm.  de la sessió: 1/14 
Caràcter:  ordinària 
Data: dinou de febrer de dos mil catorze (19/02/2014) 
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  
Roser Estañol i Torrent 
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  
Mari Serrano i Ramos  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes 
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Grup d’ERC-AM: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Laura Vall·llosera i Casanovas  
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas. S'incorpora en el punt 3.  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
Excusen la seva absència: 
Daniel Cornellà i Detrell  
Gerard Darnés i Soms  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 
 
 
El president comenta que avui comencen un Ple amb un buit entre nosaltres. Comenta 
que fa deu dies que els va deixar la Sra. Cuca Mascort, una companya compromesa amb 
els reptes que es proposava, periodista professional al capdavant de la revista Top 
Girona, regidora de l'Ajuntament de Girona, consellera comarcal i esposa i mare per 
davant de tot. Si l'hagués de definir amb tres paraules podria dir que era dialogant, 
treballadora i una persona amb empatia. Vol explicar una anècdota del primer dia que la 
va conèixer. Quan va entrar a formar part del Consell es van presentar i van tenir una 
conversa agradable. Quan la vam acabar li vaig dir, en broma, que llàstima que era del 
partit popular. Ella li va respondre que en podia fer la lectura que volgués, podria ser que 
era perquè és una persona propera i treballadora. Li va dir que només venia al Consell per 
treballar per la comarca. Així va ser, vam poder comptar amb ella pel que va fer falta per 
tirar la comarca endavant. Demana la realització d'un minut de silenci en record de la Sra. 
Cuca Mascort.  
 
Aprofita per presentar-los a la Sra. Marta Dalmau, interventora del Consell Comarcal, la 
van conèixer a les comissions informatives. Avui és el primer Ple que els acompanya en 
substitució del Sr. Mollera.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 18 de 
desembre de 2013.  
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president destaca dos actes als que ha assitiat en els darrers dies. El dia 10 de gener 
que es va portar a terme el Consell d'Alcaldes amb l'assistència del conseller, el Sr. Santi 
Vila. El dia 1 de febrer es va assistir a la inauguració de l'any Sunyer al municipi de Salt.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 283/2013 al 24/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals.  
 
3. 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 es nomenar el Sr. Joan Antoni Simón com a representant del 
Consell Comarcal del Gironès al Consell Rector de l'Escola de Música del Gironès en 
substitució del Sr. Jordi Navarro i nomenar la Sra. Roser Estañol com a candidata que 
presenta el Consell Comarcal del Gironès a les eleccions de la Comissió Directiva del 
Consell Esportiu del Gironès en el període 2014 - 2018. 
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Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 18 
de desembre de 2013, referent al nomenament del conseller comarcal Sr. Joan Antoni 
Simón i Fernández, com a representant del Consell Comarcal del Gironès al Consell 
Rector de l'Escola de Música del Gironès, en substitució del Sr. Jordi Navarro i Morera; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 12 
de febrer de 2014, referent al nomenament de la consellera comarcal Sra. Roser Estañol i 
Torrent com a candidata que presenta el Consell Comarcal del Gironès a les eleccions de 
la Comissió Directiva del Consell Esportiu del Gironès en el període 2014 - 2018; 
 
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 18 de desembre de 2013 i nomenar el conseller comarcal Sr. Joan 
Antoni Simón i Fernández com a representant del Consell Comarcal del 
Gironès al Consell Rector de l'Escola de Música del Gironès, en substitució 
del Sr. Jordi Navarro i Morera. 

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

data 12 de febrer de 2014 i nomenar la consellera comarcal Sra. Roser 
Estañol i Torrent com a candidata que presenta el Consell Comarcal del 
Gironès a les eleccions de la Comissió Directiva del Consell Esportiu del 
Gironès en el període 2014 - 2018. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats intervinents. 
 
4. Aprovació de la delegació a la Presidència del C onsell Comarcal del Gironès de 
l’aprovació de les bases i de la convocatòria de su bvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2014-2015 per a l ’alumnat de centres públics i 
centres privats concertats.  
 
El president explica que a hores d'ara el Departament d'Ensenyament encara no ha 
enllestit els criteris que han de permetre elaborar les bases dels ajuts individuals de 
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 
2014-2015. Demanem al Ple que delegui la competència d'aprovació de les bases i la 
seva convocatòria al president previ informe favorable de la comissió informativa 
d'Hisenda.  
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Sra. Terés manifesta, en primer lloc, que celebra que el Departament d'Ensenyament, 
després de molts anys, finalment hagi agafat les regnes de l'assumpte i hagi creat uns 
criteris que uneixin la disparitat dels diferents consells comarcals del nostre país. Una 
primera felicitació dirigida al Departament d'Ensenyament. Pel que fa a la rapidesa en la 
que s'ha de fer aquesta aprovació que entén i que pot entendre demana que llavors es 
traslladi en el mateix Consell Comarcal. Demana rapidesa en el lliurament dels diners a 
les ampes i a les empreses gestores. Sap que aquest és un tema etern, un tema que ella 
no entén i que no entendrà. Espera que la velocitat en la que han d'aprovar tot això també 
vagi acompanyada d'una revisió del perquè es fa tant lenta i malament la gestió 
econòmica. Indica que les empreses gestores i les ampes han de suportar una 
sobrecàrrega absolutament injusta.  
 
El Sr. Chamorro comenta que se'ls va dir a la Comissió Informativa d'Hisenda que 
aquestes bases anaven endarrerides, també se'ls va comentar que semblava que el criteri 
d'adjudicació canviaria de forma molt dràstica adjudicant-se els ajuts en funció dels 
ingressos familiars. El seu grup sempre ha participat molt en aquestes bases i els hauria 
agradat poder-ne disposar per treballar-les i fer-hi aportacions. Anuncia que el seu grup 
s'abstindrà en la votació d'aquest punt esperant la convocatòria de la Comissió 
Informativa d'Hisenda en la que disposaran de les bases per poder-ne parlar amb 
coneixement de causa.  
 
El president pregunta si entén que demana disposar de les bases que el Departament 
encara els ha de trametre. Manifesta que el Consell tampoc les té.  
 
El Sr. Chamorro comenta que no ha volgut dir això. Comenta que els hi sap greu que 
s'hagi produït aquest endarreriment. El seu grup no vol contribuir a que les adjudicacions 
es retardin però seria bo que tant bon punt aquestes bases arribin al Consell es trametin 
als consellers i conselleres comarcals per poder convocar aquesta Comissió Informativa 
d'Hisenda extraordinària. No dubten del seu bon criteri, ni de la seva bona fe ni de la seva 
competència però els hi agradaria no haver de fer un vot de fe sinó fer un vot amb un 
coneixement d'unes bases. El seu grup s'abstindrà a l'espera que aquest punt tirarà 
endavant i se'ls convocarà aviat a la Comissió Informativa d'Hisenda extraordinària amb 
els bases a la mà.  
 
El president manifesta que tant bon punt les tinguin els hi trametran.  
 
El Sr. Chamorro manifesta que en cap moment volen perjudicar aquest procés.  
 
El president manifesta a la Sra. Terés que el Consell agilitzarà tant com pugui el tema 
però la situació econòmica és la que és. El Consell bàsicament fa d'intermediari entre la 
Generalitat de Catalunya i les empreses i ampes. Es fa tot lo ràpid que es pot però la 
situació comporta retardar-ho perquè no depèn del Consell. Hi posarem tota la bona 
voluntat perquè això es pugui pagar el més ràpid possible. Manifesta que la Sra. Terés ha 
estat molt contenta perquè tots els consells comarcals tindran les mateixes bases però no 
tots els consells comarcals són iguals, així com tampoc totes les comarques som iguals, ni 
tenim la mateixa igualtat en aquest tema. En algun punt els afavoreix però en algun altre 
els discriminen. En tot cas és el que demana el Departament d'Ensenyament i així ho 
tiraran endavant.  
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Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials; 
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local; 
 
Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 
 
Atès que hores d'ara el Departament d’Ensenyament encara no ha adoptat els criteris que 
han de permetre la confecció de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals 
de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs 
escolar 2014-2015 per a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats; 
 
Atès que, per tal de no demorar en excés la tramitació administratva de les bases, és 
convenient delegar-ne a la presidència del Consell Comarcal l'aprovació de les bases i de 
la convocatòria, facilitant en tot moment que els consellers comarcals puguin participar i 
disposar de tota la informació necessària per fer efectiu el dret d'informació i de debat de 
la proposta: 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC-AM i 
del PPC I l'abstenció del PSC-PM i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Delegar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès l'aprovació de les 

bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de 
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al 
curs escolar 2014-2015 per a l’alumnat de centres públics i centres privats 
concertats, previ informe favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda. 

 
Segon.  Una vegada informades favorablement per la Comissió Informativa 

d'Hisenda, sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
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Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions que es puguin formular, aprovar les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa d'Hisenda, i resoldre els recursos que es puguin presentar. 

 
5. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament  d’Ensenyament, i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la realització d’activit ats complementàries específiques 
de l’educació secundària obligatòria, adreçades a l ’alumnat amb necessitats 
educatives específiques derivades de la inadaptació  al medi escolar, en unitats 
d’escolarització compartida, per a gener-juny de 20 14. 
 
El Sr. Fàbrega explica que el Departament d'Ensenyament en el seu moment va signar un 
conveni amb diverses entitats per tirar endavant aquestes actuacions i fins que s'esgotés 
aquesta partida pressupostària. Atès que ara el Departament d'Ensenyament ha detectat 
noves necessitats i que es disposa de finançament per a la col·laboració amb ens locals els 
proposa cobrir aquestes noves necessitats a través dels Consells comarcals. Es tracta d'una 
qüestió purament administrativa.  
 
La Sra. Terés manifesta que va demanar informació a la Comissió Informativa d'Hisenda i 
ara se li ha aclarit alguna cosa més amb el comentari del Sr. Fàbregas. Pregunta si ha 
d'entendre que aquests diners no els dóna la Generalitat de Catalunya o sí que els dóna. Vol 
saber com és que no ho fa amb la resta d'Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) que hi 
ha al Gironès. Indica que n'hi ha dues més. Vol saber perquè només es porta a terme fins al 
mes de juny i en canvi la resta de UECS tenen un funcionament diferent. No entén la 
motivació d'aquesta actuació. No entén perquè la Fundació Carme Vidal ha de tenir un 
tractament diferenciat de la resta de UECS del Gironès.  
 
El Sr. Fàbrega comenta que ha exposat el que els ha indicat el delegat del Departament 
d'Ensenyament. Se'ls va dir que s'havien detectat aquestes necessitats i que aquestes 
s'ajusten al servei que dóna la Fundació Carme Vidal. El motiu és que el Departament ha 
detectat les necessitats i sap la manera de cobrir-les i ens demana al Consell que en fem la 
tramitació. Dins de la mateixa línia del Consell Comarcal de gestionar molts aspectes que els 
deleguen administracions superiors i posa l'exemple de la Diputació de Girona i d'altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya s'ha acceptat portar-ho a terme. El Consell farà 
d'intermediari en la realització d'aquest servei. És el Departament el que marca la línia dels 
ajuts i a qui van dirigits. El Consell tal i com fa amb els ajuts de menjador fa de mediador.  
 
El president afegeix que el Departament disposava d'una partida pressupostària i per no 
haver de fer el canvi de partida i perdre molt de temps demana al Consell que signin un 
conveni per tal que en faci d'intermediari. Es tracta d'una bona col·laboració per no retardar 
la realització d'aquesta actuació. El Consell a partir d'aquí destina el finançament a l'entitat 
que ho executa segons el criteri que els ha estipulat el Departament. El Consell es regeix a 
aprovar aquest conveni per fer-los un favor i s'estalviïn una modificació pressupostària.  
  
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació preveu a l’article 27 els 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria; 
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Vist que la a Llei orgànica d’Educació estableix, en els articles 71 i 72, que les 
administracions educatives asseguraran els recursos necessaris perquè els alumnes que 
presentin necessitats educatives especials puguin assolir els objectius establerts amb 
caràcter general per a tots els alumnes i amb aquesta finalitat podran col·laborar amb 
altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions. Així mateix, l'article 73 indica que s'entén per alumnat amb necessitats 
educatives especials aquell que requereix suport i atenció educativa específica a causa de 
discapacitats o trastorns greus de conducta; 
 
Atès que l’article 13.2 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que entre les mesures 
d’atenció a la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç en grups ordinaris, el 
desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la 
integració de matèries per àmbits, programes de diversificació curricular i altres 
programes personalitzats per a aquells alumnes amb necessitats específiques de reforç 
educatiu; 
 
Vist que l’article 14.7 d’aquest mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament 
establirà convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al 
desenvolupament dels programes de diversificació curricular que comportin la realització 
d’activitats fora del centre, que en cap cas podran ser de tipus laboral ni professional; 
 
Atès que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials, preveu a l’article 6.6 que el Departament 
d’Ensenyament podrà establir convenis amb altres administracions, institucions i entitats 
sense ànim de lucre per a la realització d’activitats educatives específiques, com a recurs 
extern i complementari de les activitats pròpies del centre docent, per tal de garantir 
l’atenció educativa necessària a l’alumnat en edat d’ensenyament obligatori, amb 
necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria; 
 
Vist que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs 
educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, 
presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme 
injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació 
social, amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibiliten la convivència en el 
centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li oferiran activitats 
específiques adaptades a les seves necessitats. L’escolarització a les UEC suposarà una 
escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del 
qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius. L’escolarització a les 
UEC té sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar; 
 
Atès que des del curs 1997-1998, el Departament d’Ensenyament ha signat convenis de 
col·laboració amb diverses corporacions locals amb la finalitat de poder oferir activitats 
complementàries específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques 
d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan matriculats; 
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Vist que per al període de gener a juny de 2014 es creu convenient continuar utilitzant les 
Unitats d’Escolarització Compartida com a recurs educatiu extrem, que permeti poder 
donar resposta a les necessitats detectades en els diferents àmbits territorials; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa d’un espai i unes instal·lacions idonis, 
així com de personal i d’estratègies i de mètodes educatius adients per atendre als  
alumnes adolescents amb absentisme escolar i que presenten dificultats per rebre una 
escolaritat plenament normalitzada; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM i 
d’ERC-AM, l'abstenció del PPC i el vot en contra d’ICV-EUiA-E. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, 
adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de 
la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida, per a 
gener-juny de 2014. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
6.1. Aprovació de la ratificació del decret de la P residència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 10 de gener de 2014, i d'aprovació  de la subscripció del conveni de 
col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l’Agènci a de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’ habitatge situada al Gironès.  
6.2. Aprovació de la ratificació del decret de la P residència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 10 de gener de 2014, i d'aprovació  de la subscripció del Conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Cat alunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu al programa de mediació per al llog uer social d’habitatge.  
 
El Sr. Freixas explica que aquests convenis són iguals que l'any anterior. Pel que fa al 
primer punt les aportacions de la Generalitat de Catalunya fixen un mínim de 12.000 euros 
i un de màxim de 25.000 euros en funció dels expedients que es gestionin des de 
l'Oficina. Pel que fa al segon punt també depèn dels expedients realitzats. S'aportaran 450 
euros per lloguer nou i 200 euros per seguiment de pis llogat. A la Comissió Informativa 
d'Hisenda va fer una relació de les tasques que es portaven a terme des de l'oficina 
d'habitatge. Pel que fa a contraprestacions econòmiques informa que pel pagament de 
lloguer a l'any 2013 es van tramitar 30 sol·licituds d'antics perceptors i 147 sol·licituds de 
nous perceptors. Pel que fa a prestacions econòmiques d'urgència especial que es van 
crear a l'any 2013 per ajudar a les persones en situació d'impagament de quotes de 
lloguer o d'hipoteca l'any 2013 es van tramitar 9 sol·licituds. Pel que fa a prestacions 
econòmiques d'urgència especial per aturats de llarga durada aquest informa que és una 
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nova línea que entrarà en vigor el dia 3 de març d'aquest any. Pel que fa a 
l'assessorament a la propietat i a la gestió d'habitatge recorda que es va formular una 
pregunta per saber quants se'n gestionaven i respon que se'n gestionen 3 a Llagostera, 1 
a Flaçà, 1 a Cassà de la Selva, 1 a Vilablareix, 1 a Sarrià de Ter i en tenim 3 més en 
tràmit per gestionar al municipi de Llagostera. Creu que amb el temps es nombre 
augmentarà. Pel que fa a la gestió de renda bàsica d'emancipació destinada a ajudar als 
joves a emancipar-se i creada per part del govern de Madrid informa que finalitza el mes 
de març d'aquest any. Pel que fa a Ofideute s'han tramitat tres expedients. Exposa que  
l'oficina està col·laborant amb diversos ajuntaments amb models de proximitat i posa 
l'exemple de Llagostera on hi portem el personal del Consell un dia a la setmana.   
 
Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
Programa de mediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni; 
 
Atès que per tal de seguir coordinant i desplegant la prestació dels serveis de la Borsa de 
mediació per al lloguer social a la comarca del Gironès, el Consell Comarcal del Gironès 
ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni l’any 2014, de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa d'una Borsa amb personal suficient per 
realitzar les funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per 
coordinar les actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 
de gener de 2014, d'aprovació de la subscripció del Conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatge i se'n formula sol·licitud; 
 
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 gener de 2014, i aprovar la subscripció del Conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatge. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquesta comarca, que tenia per objecte establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge 
respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, que disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les direccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, té interès en seguir col·laborant amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’assessorament en matèria d’habitatge respecte 
de diverses tasques de competència de la Generalitat de Catalunya; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 
de gener de 2014, d'aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració i d'encàrrec 
de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès i se'n formula sol·licitud; 
 
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 gener de 2014, i aprovar la subscripció del conveni de 
col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge 
situada al Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
7. Aprovació del conveni marc de delegació entre el s ajuntaments de la comarca i el 
Consell Comarcal del Gironès amb relació al project e supramunicipal de comptabilitat 
energètica i altres serveis de gestió energètica.  
 
El Sr. Freixas explica que hi ha 16 municipis de la comarca que han delegat la gestió 
energètica al Consell Comarcal. En nom de tots ells sol·licitarem els ajuts a la Diputació 
de Girona. Aquests ajuts són per la implantació de la comptabilitat energètica. En conjunt 
hi ha un total de 584 pòlisses. Vistes les clàusules del Pla a l'Acció on es formulen la 
sol·licitud de subvenció està previst que sigui un import de 13.770 euros. Atès que ens 
presentem de forma mancomunada l'import s'incrementa un 5% i per tant seria de 14.204 
euros. Pel que fa a la gestió que es farà a posteriori tant pel que fa al programari i pel que 
fa al dia a dia per entrar les dades hi ha una previsió de cost de 0.65 euros mensuals per 
pòlissa en programari i de 0.85 euros mensuals per pòlissa per la gestió.  
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Atès que la Diputació de Girona ha aprovat les bases per a les subvencions "Del pla a 
l'acció" (BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2013, i BOP núm. 1, de 2 de gener de 
2014), en les que es potencia la implantació de serveis de comptabilitat energètica als 
municipis i s'afavoreix la seva gestió supramunicipal, com a eina de millora del control del 
consum energètic dels municipis, i de la correcta contractació i facturació dels 
subministraments, en tots els municipis que hagin elaborat el Pla d'acció per l'energia 
sostenible;  
 
Vist que és necessari que els ajuntaments que s'hi vulguin acollir han d'haver signat el 
Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic i han d'haver elaborat el Pla d'acció per l'energia 
sostenible; 
 
Atès que la formalització del conveni comportarà adherir-se a la contractació centralitzada 
del subministrament d'energia elèctrica a través del Grup de Compra del Gironès, en el 
que el Consell Comarcal actua com a ens responsable i coordinador, i que això facilita el 
servei supramunicipal de comptabilitat energètica pel que fa, entre altres, a l'accés de les 
dades i la comunicació amb la comercialitzadora dels subministraments; 
 
Vist que la prestació del servei de comptabilitat energètica requereix la contractació dels 
drets d'ús i manteniment d'algun programari especialitzat via web, per a la introducció i 
anàlisi dels consums energètics i les dades de facturació, i que aquest comporta un cost 
anual mínim de drets d'ús i manteniment; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès amb relació al projecte 
supramunicipal de comptabilitat energètica i altres serveis de gestió 
energètica. 

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

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
 
8. Aprovació del conveni marc de delegació entre el s ajuntaments de la comarca i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la higienització  i manteniment dels parcs urbans 
de salut.  
 
El Sr. Freixas explica que en aquest cas es tracta d'una tasca que el Consell ja feia en els 
darrers anys de la mà de Dipsalut. Ara proposem la signatura d'un conveni amb els 
diferents ajuntaments oferint-los directament el servei sense Dipsalut d'intermediari. 
Dipsalut deixa de realitzar aquesta feina.  
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El president explica que aquest va ser un dels punts que es va tractar en el Consell 
d'Alcaldes i amb el qual tot els alcaldes hi van estar totalment d'acord.  
 
Vist que molts ajuntaments tenen instal·lats en el seu municipi parcs urbans de salut; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès presta per encàrrec de gestió de Dipsalut, la 
dinamització dels parcs urbans de salut de la comarca i les xarxes d'itineraris saludables; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès s'ha encarregat també de la higienització dels 
parcs urbans de salut, per encàrrec de Dipsalut. A partir del 2014, és intenció de Dipsalut 
deixar de prestar aquest servei d'higienització en els municipis i que siguin els mateixos 
municipis els responsables d'aquestes tasques de mantenir els nivells de seguretat dels 
aparells, de conservar-ne l'estètica i la seva funcionalitat, així com, la neteja. 
 
Atès que es considera el Consell Comarcal del Gironès com a organisme supramunicipal 
idoni per continuar les tasques d'higienització i manteniment dels parcs urbans de salut, 
entre altres, ja que dinamitza 23 parcs i 13 xarxes, i coordina la realització de 538 
sessions anuals; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès per a la higienització i 
manteniment dels parcs urbans de salut. 

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

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
9. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 13 de gener de 2014, i d'aprovació  del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès  i els ajuntaments de la comarca 
per a la coordinació de la subvenció del Pla de fom ent territorial del turisme 2014.  
 
El Sr. Roca explica que es tracta del conveni de coordinació entre el Consell i els diferents 
ajuntaments de la comarca per tal de presentar a la línia de subvenció el Pla de foment 
territorial que la Direcció General de Turisme va publicar a principis del 2014 i que aposta 
per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat. Les actuacions subvencionables 
eren: la millora de mobilitat de l'espai públic, la millora de l'accessibilitat als recursos 
turístics, la millora de la senyalització turística urbana, la millora del casc urbà de les 
poblacions o la implantació d'un projecte turístic innovador. Destaca que les accions 
havien de tenir un import mínim de 450.000 euros i per tant feia complicat, per la majoria 
d'ajuntaments, poder-hi participar. Vam pensar la iniciativa d'agrupar tots els projectes 
dels municipis que hi volguessin participar a través d'un projecte global de comarca 
defensant el Gironès com a distinció turística d'interior. S'hi han presentat 12 municipis i 
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una Mancomunitat. Els municipis que s'hi han presentat són: Bescanó, Campllong, Cassà 
de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Madremanya, Salt, Sant 
Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Martí de Llémena i la Mancomunitat de la Vall de 
Llémena. A tall de resum les accions sol·licitades són per la millora de connectivitat entre 
rutes, la millora de senyalització turística, la millora d'accessibilitat a equipaments turístics, 
la implantació de plafons informatius, la creació de noves rutes de senderisme o BTT, 
l'adequació de camins per a rutes cicloturistes, la creació de zones d'aparcament per 
autocaravanes, la millora del casc antic i la  construcció d'aparcaments per afavorir l'accés 
als recursos turístics ja existents. El valor dels projectes suma 1.589.532 euros i l'import 
sol·licitat és de 603.131 euros.  
 
Vist que el Departament d'Empresa i Ocupació va publicar l'ORDRE EMO/339/2013, de 
23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014; 
 
Atès que per augmentar la competitivitat de la comarca del Gironès com a destinació de 
turisme d'interior, el Consell Comarcal del Gironès veu adient i necessari la implicació dels 
ajuntaments que tinguin en curs o en projecte la realització d'actuacions que prioritzin el 
turisme com activitat generadora de riquesa local i diversificació o millora de la seva 
economia local, els quals han de ser com a mínim de 450.000 euros i la quantia màxima 
de la subvenció concedida a cada projecte no serà superior a 600.000 euros, IVA inclòs;  
 
Vist que per afavorir l'equilibri entre els 27 ajuntaments de la comarca i donar l'oportunitat 
a què iniciatives locals petites hi tinguin cabuda, el Consell Comarcal del Gironès ofereix 
assumir la coordinació del projecte global, mitjançant la seva àrea de Turisme, la qual es 
farà càrrec de la sol·licitud de subvenció, validació de les actuacions en un marc global de 
competència turística per afavorir el posicionament de Gironès, Terra de Passeig  i, en 
cas resolutiu favorable, el seguiment i la  justificació del projecte global; 
 
Atès que aquesta presidència va informar d'aquestes accions al Consell d'Alcaldes del 
proppassat 10 de gener, va fer arribar a tots els ajuntaments la informació relativa a la 
convocatòria de subvenció regulada per l'Ordre EMO/339/2013 i a les pautes de 
coordinació i que cal aprovar un conveni que reguli la coordinació de la subvenció del Pla 
de foment territorial del turisme 2014; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 
de gener de 2014, d'aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la coordinació de la 
subvenció del Pla de foment territorial del turisme 2014; 
 
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 13 de gener de 2014, i aprovar el conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la 
coordinació de la subvenció del Pla de foment territorial del turisme 2014. 
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Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
10. Aprovació del text del conveni marc de col·labo ració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matè ria de promoció turística.  
 
El Sr. Roca explica que aquest és el conveni marc entre l'àrea de turisme del Consell i els 
diferents municipis de la comarca. Aquest s'ha signat en els darrers anys. Té una vigència 
de dos anys, 2014 i 2015. El cost del conveni varia en funció dels habitants i dels recursos 
turístics de cada municipi: nombre d'hotels, cases de turisme rural, clubs de gastronomia, 
empreses de turisme actiu... És un conveni que recull les diferents accions que es porten 
a terme per part de l'àrea de turisme comarcal al llarg de l'any. El seu objectiu és la 
promoció, difusió, suport i assessorament així com la creació de nous productes turístics. 
Amb el present conveni esperem contribuir i seguir millorant en les tasques conjuntes del 
Consell Comarcal del Gironès i dels municipis.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès, des del febrer de l’any 2005, està promocionant 
turísticament la comarca del Gironès sota l’emblema “Gironès, terra de passeig”; 
 
Atès que en data 24 d’octubre de 2006 el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de 
Girona i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya van signar 
el conveni de col·laboració per a la gestió del Pla de Foment Gironès-Girona; 
 
Atès que per part del Consell Comarcal del Gironès s’ha establert com a forma de treball i 
presa de decisions la concertació amb els representants del sector públic i privat amb 
interessos en l’àmbit del turisme; 
 
Vist que és voluntat dels ajuntaments interessats en signar el conveni de seguir potenciant 
els recursos turístics del seu municipi, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant 
per un turisme familiar i de qualitat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció 
turística. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
11. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada per unanimitat es passen a tractar els 
següents temes:  
 
Interposició del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local al Tribunal Constitucional 
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El president informa que s'havia enviat a tots els portaveus el text de la moció per tal de 
presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. El secretari de la corporació els ha assessorat jurídicament en el 
sentit de que com a consell comarcal no resulta procedent aprovar-la. Només la poden 
aprovar els ajuntaments. N'han parlat amb els portaveus, menys el Sr. Gil. Indica que el 
Consell agafa el compromís de fer arribar a tots els ajuntaments el text de la moció i 
recomanar que l'aprovin. 
 
El Sr. Felip manifesta que el seu vot serà contrari a aquest compromís atès que es tracta 
d'una llei aprovada pel seu partit, ho fa per lleialtat.  
 
El Sr. Álvarez comenta que el seu grup hi està totalment d'acord però vol afegir que els 
acords dels ajuntaments s'han de prendre com a màxim el dia 28 de febrer.  
 
El president manifesta que el termini és fins al 14 de març.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el termini es deu haver modificat. La informació que els havia 
arribat era que la data límit era el dia 14 de març.  
 
El president manifesta que ho comprovaran. 
 
Atès que el Consorci de Governs Locals de Catalunya ha fet arribar diferent informació 
referent a la interposició del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local al Tribunal Constitucional (TC); 
 
Vist que aquesta interposició s'adreça als ajuntaments; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i d’ICV-EUiA-E i el vot en contra del PPC. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Fer arribar la informació tramesa pel Consorci de Governs Locals de 

Catalunya als ajuntaments de la comarca i instar-los a l'aprovació de la 
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

 
Segon. Comunicar aquesta moció als ajuntaments de la comarca. 
 
 
Es passa a tractar el següent tema:  
 
Assabentar de la vacant d'un lloc de conseller o consellera comarcal  
 
El secretari manifesta que és necessari que els membres de la corporació quedin 
assabentats que s'ha produït la vacant de consellera comarcal als efectes de que la Junta 
electoral Central procedeixi a expedir la credencial una vegada el Partit Popular hagi 
proposat un regidor o regidora corresponent.  
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El Sr. Gil vol donar les gràcies a tots els consellers i conselleres independentment del 
color i del partit per la consideració i l'estima que ham manifestat cap a la Sra. Mascort. 
Agraeix totes les mostres de suport que han rebut.  
 
12. Precs preguntes i interpel·lacions   
 
No n'hi ha.  
 
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 

  
 
 


