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ACTA NÚM. 4/14 

 
Núm.  de la sessió: 4/14 
Caràcter:  ordinària 
Data: setze de juliol de dos mil catorze (16/07/2014) 
Horari:  de les set i cinc minuts a tres quarts menys cinc minuts de vuit 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 
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: 
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 2.  
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
Membre no adscrita:  
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Glòria Plana i Yanes 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusa la seva absència: 
Gerard Darnés i Soms  
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 18 de juny 
de 2013. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president explica que es va participar en el cinquantè aniversari del foment Deportiu 
Cassanenc. Indica que va assistir a una reunió amb els vuits presidents dels consells 
comarcals de la demarcació de Girona amb el director de l'Agència Catalana de Consum, 
el Sr. Alfons Conesa per de parlar de l'oficina de consum.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 233/2014 al 309/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Comenta pel que fa a les 
contractacions que es van adjudicar els contenidors de càrrega lateral del municipi de 
Flaçà a l'empresa Ros Roca.  
 
La Sra. Plana suposa que entre aquests decrets hi ha el que fa referència a que ella 
passa a ser consellera comarcal no adscrita. Vol que consti en acta la justificació de la 
seva dimissió com a portaveu del grup del PSC. Saben per la premsa o perquè els ho ha 
comentat que ha estat treballant per intentar reconstruir un espai socialista tenint molt 
present el que una majoria de la ciutadania fa temps que reclama: la possibilitat 
d'expressar-se lliurement i pacíficament sobre quina estructura política permet satisfer 
l'actual necessitat social. Des de l'interior del seu partit no se n'ha sortit. Potser el més 
fàcil hagués estat continuar la seva tasca com a consellera i portaveu del PSC però entén 
que no és el mes honest ni el més lleial. Agraeix als seus companys del grup amb els que 
ha treballat. Segurament comparteixen moltes més coses de les que els separen però 
aquestes per ella són molt importants i li han fet prendre aquesta decisió. Agraeix al PSC i 
a tots els companys la seva trajectòria històrica i el servei que han prestat a la ciutat de 
Girona, a les comarques de Girona i a Catalunya. No oblida d'on ve i qui l'ha permès 
créixer políticament.  
 
 
3. Aprovació del compte general corresponent a l’ex ercici de 2013.  
 



 4

El President indica que es va portar a terme la Comissió Especial de Comptes el dia 28 de 
maig. El compte general es va informar favorablement per part de tots els grups i no s'ha 
formulat cap al·legació al respecte durant el període d'exposició pública.  
 
La Sra. Plana manifesta que en aquest punt i tenint en compte que es tracta d'un tràmit 
administratiu tot i que en cap moment posa en dubte el treball fet per la intervenció ni pels 
serveis de gestió econòmica del Consell sinó que ho fa per ser coherent amb el que va 
votar en el seu moment en el pressupost indica que s'abstindrà.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu grup hi votarà a favor. Indica que tot i que en la 
votació del pressupost es van abstenir entenen que aquí el que s'està reflectint és que el 
pressupost s'hagi comptabilitzat correctament i s'hagi realitzat la gestió administrativa 
correctament, atès que no en tenen cap dubte el seu vot serà favorable.  
 
La Sra. Terés manifesta que el seu grup també s'abstindrà per raons de coherència.  
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 2013, integrats pels comptes del propi ens i 
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 
comptes i estats previstos en l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament 
amb els seus justificants van ésser examinats i informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes del dia 28 de maig de 2014; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 104, de data 2 de juny de 2014, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el compte general de l’exercici de 2013 del Consell Comarcal del 

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

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

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

 
 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de juny de 2014, i a l'aprovaci ó del conveni de col·laboració 
entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d’assistència tècnica a les 
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administracions locals de la comarca per a la millo ra de les prestacions dels serveis 
públics mitjançant la utilització de les TIC.  
 
El Sr. Fàbrega comenta que aquest conveni és el mateix que fa onze anys que se signa. 
Es va portar a la comissió informativa. Es tracta de formalitzar aquest conveni.  
 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca; 
 
Vist que durant aquests darrers exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 
l'esmentat conveni de col·laboració entre ambdues administracions; 
 
Vist que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ha tramès un nou 
conveni entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès on s'ha actualitzat la dotació econòmica i s'ha determinat la 
concreció de les actuacions i activitats que ha de portar a terme el Consell Comarcal i que 
han de ser justificades davant el Consorci AOC; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de juny de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a 
la millora de les prestacions dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC; 
 
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 19 de juny de 2014, i aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d’assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestacions 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per a l’Administració Oberta 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. 
 
 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de juny de 2014, i a l’aprovaci ó del conveni de col·laboració 
entre l’administració de la Generalitat de Cataluny a, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Gironès pe r al finançament de les 
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competències delegades relatives a la gestió del se rvei escolar de transport, del 
servei escolar de menjador, i altres prestacions en  matèria d’ensenyament, per al 
curs 2013-14.  
 
El Sr. Fàbrega exposa que es tracta d'aprovar el conveni per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador. Manifesta que aquest conveni és el que regula el curs que acaba de 
finalitzar. Malauradament estem aprovant un conveni pel curs finalitzat. Per desgràcia 
aquesta és la dinàmica de fa molts anys. Exposa que pel que fa a les contraprestacions 
econòmiques i el finançament està resolt, pactat i es manté.  
 
La Sra. Terés vol fer el mateix comentari que sempre fa. En primer lloc manifesta que hi 
ha més retard que en altres anys. Aquest fet implica que les Ampes, els transportistes, els 
gestors dels menjadors hagin de fer de banc i avançar aquests diners. Que formalitzin 
aquest conveni no vol dir que s'hagin rebut aquests diners. Aquests encara s'han de 
rebre. Aquestes entitats pobres, senzilles, no els hi pertoca fer això i ho han d'assumir. Hi 
està totalment en contra però tampoc vol interferir en el conveni per tant indica que la 
seva posició serà l'abstenció. 
 
El Sr. Gil es manifesta en el mateix sentit que la Sra. Terés. Reitera que encara que el 
conveni estigui exhaurit no vol dir que s'hagi cobrat. El finançament d'aquest encara no 
s'ha rebut i per tant el grup també s'abstindrà.  
 
El Sr. Chamorro comenta que la seva intervenció serà en la línia dels seus companys que 
l'han precedit. El seu grup s'abstindrà perquè creuen que, per part de la Generalitat de 
Catalunya, signar un conveni amb un curs ja acabat comporta una sèrie de greuges per 
molts empresaris que han hagut d'avançar diners. En alguns casos es tracta de petits 
empresaris i es posa en risc fins i tot la seva viabilitat. D'aquest tema se n'ha parlat moltes 
vegades a les comissions informatives d'hisenda i aquest és el motiu de la seva abstenció.  
 
El president manifesta que en són totalment conscients de la situació de la Generalitat de 
Catalunya. Exposa que van amb quatre mesos de retard en els pagaments del transport 
escolar. És cert que les empreses han de fer un vertader esforç. S'han reunit més d'una 
vegada amb els empresaris afectats. En son coneixedors. Aquesta problemàtica que els 
traslladen nosaltres la trameten al Departament. Hem estat molt insistents amb la 
signatura d'aquest conveni. És molt trist haver de portar a plenari un conveni quan acaba 
el curs que regula. Els ha tocat gestionar l'administració en un moment que podria ser 
molt diferent. Estan tiraran endavant i fem els esforços que toca fer.  
 
Atès que en data 16 de desembre de 2013 se signà el conveni de col·laboració entre 
ambdues institucions per a la delegació al Consell Comarcal de les competències quant a 
la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i 
altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Gironès per al 
finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, 
per al curs 2013-14; 
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Vist que el conveni estableix la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament al 
Consell Comarcal del Gironès per a la gestió del servei de transport i menjador escolar i 
altres prestacions en matèria d’ensenyament que per al curs 2013-2014, és de 
5.043.156,46 euros d’acord amb la distribució que s’estableix a l’annex d’aquest conveni; 
 
Atès que d’acord amb la regulació establerta en aquest conveni, les dotacions 
econòmiques que es transfereixen al Consell Comarcal s’estableixen per a un curs 
escolar, i es concreten mitjançant conveni; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de juny de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell 
Comarcal del Gironès per al finançament de les competències delegades relatives a la 
gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament, per al curs 2013-14; 
 
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, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 19 de juny de 2014, i aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Gironès per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, 
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, per al curs 2013-14. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
 
6. Aprovació del contingut de la Instrucció de cont rol intern de la gestió econòmica 
del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organis mes autònoms i de les entitats 
que en depenen, creació del Consell de Seguiment de  la Gestió Econòmica, 
modificació del Reglament orgànic comarcal i modifi cació de les bases d'execució 
del Pressupost.  
 
La Sra. Dalmau explica que tal i com es va parlar a la comissió informativa es porta a 
aprovació una instrucció tècnica de com es regularan les funcions d'intervenció en el 
consell comarcal pel que fa a la fiscalització dels ingressos i de les despeses. Les 
funcions de fiscalització d'intervenció es divideixen en tres gran blocs: les despeses que 
estan exemptes de fiscalització perquè són de caràcter menor i repetitiu, les despeses 
que poden ser objecte d'una fiscalització prèvia limitada i les despeses que per la seva 
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naturalesa o importància han de ser objecte d'una fiscalització plena en tots els seus 
ítems. Aquesta instrucció regula les regles del joc. Pel que fa a la fiscalització prèvia 
limitada s'estipulen les comprovacions que efectuarà intervenció, aquestes comprovacions 
són més extenses de les que marca la normativa. S'aprova aquest document per agilitzar 
la funció interventora. En els darrers dos anys s'ha complicat i multiplicat molt la feina dels 
interventors. Amb posterioritat farem un control aleatori extens. Les bases d'execució 
només regulaven en dos articles el control i la fiscalització interna i de forma molt 
genèrica. Ara s'ha fet una regulació extensa i exhaustiva per regular la seva feina i per 
facilitar les presa de decisió dels òrgans de govern.  
 
La Sra. Terés no sap si ho va entendre bé ja que a la comissió informativa ho va 
preguntar. Pregunta si aquest document servirà per agilitzar les tasques que es 
desenvolupen.  
 
La Sra. Dalmau respon que sí.  
 
La Sra. Terés manifesta que si és així en primer lloc felicita a la interventora i al Consell 
perquè s'ha pres aquesta decisió. Vol demanar un parell de coses. En primer lloc demana 
fer un seguiment i valoració de l'agilitat comparant-la amb l'any anterior. Si aquesta petició 
complica la feina no cal fer-la però li agradaria poder tenir un punt de comparació. En 
segon lloc vol saber si es podria recol·locar aquells expedients que necessiten una 
fiscalització intensiva posant a dalt de tot els que impliquen un pagament a tercers. 
Aquesta petició va en la mateixa línia del que ha exposat anteriorment. Desordenar-los en 
el temps per tal de poder contribuir a agilitzar el pagament cap a tercers. No sap si està 
demanant coses impossibles però voldria afavorir als tercers que han de rebre pagaments 
del Consell.  
 
La Sra. Dalmau comenta que en cap cas agilitzar vol dir baixar el control. El control hi serà 
i serà estricte. Pel que fa al tipus d'expedients assegura que tots els pagaments que es 
poden fer s'acceleren al màxim. Si no es paga amb més celeritat és perquè 
malauradament la tresoreria no està en condicions de fer-ho. Si es disposes una 
tresoreria més esponjada està convençuda que els pagaments s'agilitzarien. Pel que fa a 
poder comprar buscaran la formula per fer-ho.  
 
El president manifesta que alguna formula trobaran per disposar d'una comparativa.  
 
El Sr. Álvarez es felicita perquè es puguin adoptar aquesta mena de mesures. Sempre és 
positiu que es puguin realitzar protocols que serveixin per deixar clar cadascun dels 
processos i per agilitzar la funció pública. Pregunta si estan obligats a passar per Ple els 
deutes existents amb els proveïdors. Fins ara no es feia. Vol saber si es farà a partir d'ara.  
 
La Sra. Dalmau explica que han de realitzar els informes de morositat. Hi està treballant. 
Esperen poder-ho passar al proper Ple del mes d'octubre. Efectivament manifesta que hi 
estan obligats.  
 
La Sra. Vilà comenta que en aquest tema que consideren complex i es veu que es porta 
molt controlat el seu grup s'abstindrà.  
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Atès que l’ordenació del control intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del 
Gironès, així com de tots els organismes i entitats, que en depenen, exceptuant el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, esdevé un dels màxims objectius per a la 
consecució dels principis d’eficiència i eficàcia, com també la modernització i millora dels 
procediments que actualment estan en ús; 
 
Atès que la Intervenció de fons d'aquesta corporació ha elaborat la instrucció de control 
intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes 
autònoms i de les entitats que en depenen; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 9 de juliol de 2014; 
 
Vist que amb aquesta Instrucció es pretén focalitzar el control intern a través de la seva 
funció interventora i de control financer en aquelles àrees de més risc i garantint la 
seguretat jurídica en els mecanismes de fiscalització a utilitzar per a totes les operacions, 
perquè neix amb el propòsit de proporcionar una eina de treball que faciliti la comprensió 
del procediment legal aplicable a cada tipologia de despesa i ingressos en un escenari i 
moment caracteritzat per una creixent complexitat i dispersió normativa; 
 
Vist que la finalitat d’aquesta Instrucció de Control Intern és la verificació i avaluació del 
compliment de la normativa que li és d’aplicació. Donat l’escenari i moment actual 
caracteritzat per una creixent complexitat i dispersió normativa, de manera que es pugui 
garantir la seguretat jurídica en els mecanismes de fiscalització, proporcionant una eina 
de treball més adequada per facilitar el procediment legal aplicable a cada tipologia de 
despeses i d’ingressos; 
 
Atès el que regula l’article 219 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL); 
 
Atès que l'article 12.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya prescriu que el consell 
comarcal pot complementar l'organització bàsica en els termes previstos en la legislació 
de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l’aprovació del reglament 
orgànic comarcal corresponent; 
 
Vist que els articles 49 i 60.3 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 permet, en matèria 
organitzativa la creació d'òrgans complementaris, a través de les comissions d'estudi, 
informe o de consulta i llurs modificacions; 
 
Vist que la profusió actual de normes que regulen les actuacions de les administracions 
amb incidència en diferents àmbits sectorials de l'acció pública i, en concret, pel que fa al 
nou marc regulador del règim local establert a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i altres disposicions que han entrat 
en vigor recentment, afecten molt directament a la instrucció i a la deguda tramitació dels 
expedients que serveixen d'antecedent a les resolucions i els acords dels òrgans de 
govern del consell comarcal; 
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Vist que és necessària la creació d'un òrgan d'assessorament, d'estudi i de consulta, als 
efectes de garantir la correcció i l'encert en les resolucions i acords del president i del Ple 
i, alhora, crear un òrgan que assumeixi les funcions de coordinació necessàries entre 
aquests òrgans, en virtut de la potestat autoorganitzativa d'aquest consell comarcal i 
d'acord amb les disposicions esmentades 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i del PSC-PM, 
del PPC, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció d’ERC-
AM.  
 
Primer.  Aprovar el contingut de la Instrucció de control intern de la gestió econòmica 

del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes autònoms i de les 
entitats que en depenen, exceptuant el Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt. 

 
Segon.  Crear el Consell de Coordinació i Seguiment d'Expedients que tindrà la 

composició i funcions següents: 
 a) És format pel president, els vicepresidents, els consellers responsables 

d'una àrea o que tinguin una delegació específica i el gerent. Actuarà com a 
secretari el de la corporació. 

 b) Les seves funcions seran: 
 Examen i seguiment d'expedients per millorar els terminis en la seva 

confecció i coordinació. 
 

Tercer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Consell 
Comarcal del Gironès, en relació amb la creació del Consell de Coordinació i 
Seguiment d'Expedients afegint l'article 135 bis que estableix el següent: 

 Consell de Coordinació i Seguiment d'Expedients 
 El Consell de Coordinació i Seguiment d'Expedients tindrà la composició i 

funcions següents: 
 a) És format pel president, els vicepresidents, els consellers responsables 

d'una àrea o que tinguin una delegació específica i el gerent. Actuarà com a 
secretari el de la corporació. 

 b) Les seves funcions seran: 
 Examen i seguiment d'expedients per millorar els terminis en la seva 

confecció i coordinació. 
 
Quart. Sotmetre l'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic del 

Consell Comarcal del Gironès a informació pública, pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments. En cas 
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l'acord inicial esdevindrà 
definitiu, de conformitat amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 

 
Cinquè.  Determinar de conformitat amb l'art. 16.1.e del Text refós del la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que el gerent del Consell, amb relació a la nòmina, 
realitzi les funcions corresponents al punt 1.4 de la Instrucció de control 
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intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del Gironès, dels seus 
organismes autònoms i de les entitats que en depenen. 

 
Sisè.  Les bases d'execució del Pressupost s'entenen modificades i queden sense 

efecte els art. 21 i 22 i aquells aspectes que contravinguin o no coincideixin 
amb el contingut de la Instrucció de control intern de la gestió econòmica del 
Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes autònoms i de les 
entitats que en depenen. 

 
 
7. Aprovació de l'acceptació de l'exercici de la co mpetència per a l'execució, 
contractació i direcció de l'obra Pavimentació d'un tram del camí de la Bruguera  de 
l’Ajuntament de Campllong.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'un tram del camí de les Brugueres de Campllong de 
1.338 metres. Hi ha una afectació a un veí del municipi de Llambilles per la qual cosa 
l'ajuntament va creure oportú tramitar-ho a través del Consell Comarcal ja que aquest té 
competència sobre els dos termes municipals. El pressupost de l'obra és de 105.263 
euros. Exposa que encara estan pendents de que se'ls atorgui una subvenció. S'han 
anticipat molt. L'Ajuntament encara que no percebin subvenció té la intenció de realitzar 
aquesta actuació.  
 
Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Campllong al registre auxiliar telemàtic del 
Consell Comarcal del Gironès a través de la plataforma eaCat en data 26 de juny de 
2014, en el qual es traslladava un acord del Ple de l'Ajuntament de Juià, de data 24 d'abril 
de 2014, mitjançant el qual se sol·licitava al Consell Comarcal del Gironès l'acceptació de 
la delegació de l'exercici de la competència per a l'execució, contractació i direcció de 
l'obra Pavimentació d'un tram del camí de la Bruguera de l’Ajuntament de Campllong; 
 
Vist que l'art. 9.4 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 disposa que les competències 
municipals poden ésser exercides per les comarques en els supòsits i amb els requisits 
establerts per les lleis; 
 
Atès que l'art. 25.1.c del Text refós del la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, prescriu que correspon a la 
comarca l'exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre 
altres, els municipis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Acceptar la delegació de l'exercici de la competència per a l'execució, 

contractació i direcció de l'obra Pavimentació d'un tram del camí de la 
Bruguera de l’Ajuntament de Campllong. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Campllong. 
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Tercer.  Publicar l'esmentada acceptació al BOP de Girona de conformitat amb l'art. 
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'art. 8.6 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
 
8. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de juny de 2014, i a l'aprovaci ó del conveni de col·laboració 
entre el Departament de Governació i Relacions Inst itucionals i el Consell Comarcal 
del Gironès per a l'encàrrec de gestió del Pla Únic  d'Obres i Serveis de Catalunya 
2008-2012. 
 
El Sr. Freixas explica que aquest conveni substitueix a l'anterior que ja preveia una 
aportació de l'Estat pel manteniment de l'enquesta d'infraestructures i equipaments locals i 
la fiscalització tècnica i econòmica del Pla d'Obres i com l'Estat no finança la seva part de 
l'enquesta la Generalitat de Catalunya ha denunciat el conveni i l'ha refet. Aquest conveni 
comporta un finançament de 3.929 euros.  
 
La Sra. Terés comenta que es tracta d'un conveni que regula el període 2008 - 2012. 
Representa un retard important i en la mateixa línia del que ha dit abans s'abstindrà.  
 
El Sr. Álvarez en la mateixa línia del que manifestat la Sra. Terés manifesta que el seu 
grup també s'abstindrà. No només pel conveni en si en el qual hi estem d'acord sinó pel 
fet de que aquest conveni es correspon al període 2008-2012. Fa dos anys que aquest 
Pla ja està exhaurit i ja s'hauria de disposar del següent. El seu grup no hi vol posar pals a 
les rodes però s'abstindran per deixar patent que no estan d'acord en com es fan les 
coses. Independentment del govern que sigui no pot ser que els consells comarcals hagin 
d'assumir coses que no els pertoquen.  
 
El Sr. Freixas manifesta que per part del Consell s'ha seguit fent el que s'havia de fer de la 
mateixa manera que hi hagués conveni o no.  
 
Atès que l'article 17 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la 
formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, estableix que 
l'execució de les obres i serveis inclosos dins la formulació del PUOSC del període 2008-
2012 s'ha d'ajustar a les bases d'execució que aprovi el Govern 
 
Vista que la base 8a el Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases 
d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, 
determina que Els consells comarcals actuaran com a entitats col·laboradores de la 
Generalitat de Catalunya en la gestió de les subvencions, d'acord amb el que estableix el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i, en conseqüència, realitzaran el 
seguiment de les actuacions i el pagament de les subvencions. També podran assumir 
aquestes funcions altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya en 
relació amb els programes o actuacions del PUOSC que correspongui. Tot això sens 
perjudici de la superior direcció que correspon als organismes de la Generalitat de 
Catalunya encarregats de vetllar pel correcte desenvolupament dels diferents programes 
de la convocatòria plurianual; 
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Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Gironès per a l'encàrrec de gestió del 
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012; 
 
Vist el que regula l'art. 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
Règim Local; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de juny de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Gironès per a l'encàrrec de 
gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012; 
 
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, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 19 de juny de 2014, i aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal 
del Gironès per a l'encàrrec de gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
 
9. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i  per actuacions en matèria de 
salut pública, esports, acció social, promoció econ òmica i transport escolar per a 
l'any 2014.  
 
El Sr. Freixas explica que aquest conveni és el conveni anual que es signa cada any amb 
la Diputació de Girona. En aquest sempre hi ha petits moviments, es tracta d'un conveni 
viu. Encara avui el president ha estat negociant el seu finançament. Aquest té un import 
de 470.797 euros. Aquest import es destina a diversos aspectes: 16.250 euros per Acció 
Social, 3.700 euros per promoció econòmica, per a la xarxa de serveis locals de promoció 
econòmica s'hi aporten 2.000 euros, pel projecte Catalunya Empren s'aporten 1.000 
euros, pel servei de Feina en Xarxa 700 euros. Hi ha una partida destinada al transport 
escolar. La Diputació de Girona dóna un cop de mà a la Generalitat de Catalunya en 
aquest tema i aporta 40.226 euros per finançar el transport escolar no obligatori, l'any 
passat aquesta partida tenia un import molt més elevat perquè hi havien més rutes.  
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El president afegeix que si la negociació que avui ha portat a terme amb el responsable 
de cooperació de la Diputació de Girona dóna els seus fruits disposarem del mateix import 
que l'any passat, sense tenir en compte el tema del transport escolar no obligatori.  
 
El Sr. Freixas exposa que es perceben 21.961 euros menys perquè la Diputació de Girona 
els traspassa directament al Consell Esportiu del Gironès i l'any passat el Consell feia de 
mitjancer. 
 
Atès que la Diputació de Girona va delegar l’exercici de les competències corresponents 
als serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica i per a l’arranjament 
de camins municipals als municipis a favor del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 
econòmica en l'àmbit municipal; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, esports, acció social, 
promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2014; 
 
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 la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en 
matèria de salut pública, esports, acció social, promoció econòmica i 
transport escolar per a l'any 2014. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
10. Aprovació de la ratificació del decret de la Pr esidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 25 de juny de 2014, i a l'aprovaci ó del projecte "Treball i Formació 
2014 per a persones amb RMI Gironès.  
 
11. Aprovació del conveni marc de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del programa 
treball i formació renda mínima d'inserció (RMI) al  Gironès 2014 . 
 
12. Aprovació de la ratificació del decret de la Pr esidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de juny de 2014, i a l'aprovaci ó de l'adhesió del Consell 
Comarcal del Gironès a l'acord relatiu a la contrac tació de persones aturades que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi, inscrit es com a demandants d'ocupació no 
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ocupades en el marc del programa "Treball i Formaci ó" promogut pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya de 25 de juliol de 2013 i p rorrogat en data 31 de març de 
2014. 
 
La Sra. Carabellido Comenta que d'acord amb l'ordre EMO 174/2014 de 5 de juny relativa 
a la concessió de subvencions per a la realització del programa treball i formació adreçat 
a persones amb situació d'atur, beneficiaries de la renda mínima d'insersió per afavorir-ne 
la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat aquest consell ha sol·licitat per als 
municipis d'Aiguaviva, Bordils, Canet d'Adri, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Llagostera, 
Salt, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis 22 contractacions. Aquestes suposen un total de 
175.420 euros de subvenció. Bàsicament els perfils que demanen els ajuntaments són de 
suport als diferents serveis municipals tant en entorns naturals com en entorns urbans. 
Aquestes persones gaudiran d'accions formatives d'entre 20 i 30 hores i d'accions 
d'experiència laboral de sis mesos de durada. Per fer front a la despesa esmentada 
aquest consell establirà convenis amb els deu ajuntaments en els que es regularan els 
termes de la col·laboració entre les dues parts. Proposem l'adhesió a l'acord retributiu 
signat el juliol de l'any passat i que enguany ha estat prorrogat i on s'estableixen 850 
euros mensuals per a totes les persones beneficiàries del programa. Aquest acord va ser 
signat per les principals entitats municipalistes del país, els dos sindicats majoritaris, i el 
Departament d'Empresa i Ocupació.  
 
La Sra. Plana manifesta que aquesta és una qüestió que ella sempre ha recolzat molt. 
Aquestes accions milloren la situació de moltes persones de la comarca. S'alegra que el 
Consell participi en aquestes convocatòries i demana que es participi a totes les que 
sorgeixin en aquest àmbit. Indica que el seu vot serà favorable.  
 
 
Vista l'Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat 
a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. 
Atès que és d'interès la participació dels ajuntaments a la convocatòria; 
 
Vist que la participació dels ajuntaments s'ha de fer a través del Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de juny de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el projecte "Treball i Formació 2014 per a persones amb 
RMI Gironès"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 25 de juny de 2014, i aprovar el projecte "Treball i Formació 2014 per a 
persones amb RMI Gironès". 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya. 
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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. 
 
 
Atès que en data 12 de juny de 2014 el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre; 
 
Atès que la present Ordre informa que els ajuntaments que no estiguin a l'annex 6 de la 
convocatòria i estiguin interessats en desenvolupar un projecte de Treball i Formació 
hauran de fer-ho a través del Consell Comarcal del Gironès, el qual es farà càrrec de la 
sol·licitud de subvenció, gestió de la contractació i la formació i justificació del projecte.  
Que el Consell Comarcal va fer arribar a tots els ajuntaments via correu electrònic i via 
Eacat la informació relativa a la convocatòria de subvenció regulada per l'Ordre 
EMO/174/2014; 
 
Vist que els ajuntaments d'Aiguaviva, Bordils, Canet d'Adri, Cassà de la Selva, Celrà, 
Flaçà, Llagostera, Salt, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis han presentat uns projectes 
que representen un total de 22 contractacions; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, en data 26 de juny de 2014, va presentar la 
sol·licitud de subvenció per als 10 projectes esmentats; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
programa treball i formació renda mínima d'inserció (RMI) al Gironès 2014. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca participants. 
 
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. 
 
 
Vist l'acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació 
i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya de data 25 de juliol de 
2013, el qual estableix la retribució de les persones aturades dels col·lectius participants 
en els programes "Treball i Formació", que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya, 
que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d'àmbit municipal i 
supramunicipal amb la finalitat d'incentivar llur contractació així com millorar-ne la qualitat 
mitjançant la garantia de suficiència retributiva; 
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Vist el document de data 12 de maig de 2014, de pròrroga de l'Acord signat el 2013 
adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de 
persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc dels 
programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya, en base a l'acord del Diàleg social permanent del 31 de març de 2014, pel qual 
s'acorda un acord retributiu de 850€ bruts mensuals per persona contractada i una 
indemnització a la finalització del contracte d'11 dies de salari si finalitzen al 2014 i 12 dies 
si finalitzen al 2015; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès en participar en el programa "Treball i 
Formació"; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de juny de 
2014, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l'acord 
relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa 
"Treball i Formació" promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya; 
 
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 19 de juny de 2014, i aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del 
Gironès a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades en el marc del programa "Treball i Formació" promogut pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació 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. 
 
 
13. Aprovació del conveni de col·laboració entre la  Diputació de Girona, la Fundació 
Cecot Innovació i el Consell Comarcal del Gironès p er a la implantació del servei de 
Reempresa a nivell local.  
 
La Sra. carabellido explica que conscients de la necessitat de fomentar i facilitar la creació 
d'empreses així com l'emprenedoria també es va detectar la necessitat de recolzar i 
afavorir la continuïtat i el creixement de les empreses ja existents. Amb aquesta inquietud 
la Diputació de Girona estableix un conveni amb la Fundació Cecot Innovació per tal 
d'implantar de manera local el projecte reempresa i es compromet a signar un acord de 
col·laboració amb dos ens locals per tal d'establir compromisos per dinamitzar i captar 
l'oferta i demanda de les potencials persones cedents i reemprenedores. Vist que ja 
treballem amb emprenedors i emprenedores del territori amb el projecte Emprendre al 
Gironès veiem la necessitat i l'oportunitat que aquest consell comarcal sigui un dels ens 
locals que s'adhereixin a aquest conveni. Vist que el cost és zero i que pot enriquir de 



 18 

manera qualitativa totes les accions que porten a terme des de l'àrea de promoció 
econòmica es proposa la signatura d'aquest conveni per a la implantació d'aquest servei.   
 
La Sra. Plana es manifesta en el mateix sentit que en el punt anterior. En tot allò que 
millori l'ocupació i en aquest cas l'emprenedoria i l'autocupació afavorint els autònoms 
serà benvingut.  
 
La Sra. Vilà manifesta que tot el que es faci per implantar feina serà benvingut. Saben que 
serà una tasca difícil. El seu vot serà favorable.  
 
Atès que la Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció Econòmica, i la 
Fundació CECOT Innovació van signar un conveni de col·laboració el passat 4 de juliol de 
2013 per a desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa a dos ens locals 
de la província de Girona; 
 
Que segons el que estableix el pacte primer de l’esmentat conveni, un dels compromisos 
de la Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació és signar un acord de 
col·laboració amb dos ens locals per tal d’establir compromisos per dinamitzar i captar 
l’oferta i demanda de les potencials persones cedents i reemprenedores i per canalitzar-
les a través de les eines i instruments que es posaran a la seva disposició; 
 
Que la incorporació dels ens locals al projecte s’ha fet de forma selectiva atenent als 
criteris establerts en l’acord segon de l’esmentat conveni, de distribució territorial, massa 
crítica i capacitats dels mateixos ens locals, entesa com la disponibilitat de la dotació 
tècnica adequada i la coherència amb la resta de polítiques de suport a l’empresa, per 
afegir aquest producte a la seva cartera de serveis; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha estat seleccionat per a la implantació 
territorial del projecte d’implantació local de la Reempresa; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el contingut del del conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Girona, la Fundació Cecot Innovació i el Consell Comarcal del Gironès per a 
la implantació del servei de Reempresa a nivell local. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a la Fundació Cecot 

Innovació. 
 
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. Dictàmens i mocions d’urgència  
  
No n'hi ha.  
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15. Precs preguntes i interpel·lacions   
 
El Sr. Freixas els convida al cicle musicant que es portarà a terme a Campllong.   
 
El president manifesta que sobre la taula també han trobat el programa de la festa major 
de Sant Gregori i de Fornells de la Selva. Desitja a tots els presents un bon estiu.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
                                                
El president 

 
El secretari general 

 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

  
 
 
  


