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PUNT NÚM. 2 
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Núm. de la sessió:  5/15 
Caràcter:  extraordinària 
Data:  vint-i-dos de juliol de dos 
Horari:  de les set a dos quarts de nou 
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Jaume Busquets i Arnau  
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Juan María Castel i Sucarrat  
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama  
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ACTA NÚM. 5/15  

dos mil quinze (22/07/2015) 
les set a dos quarts de nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Joan Antoni Simon i Fernández  

 
BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA
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GUANYEM BARCELONA -E: 
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
Excusa la seva absència: 
Marta Madrenas i Mir  
 
 
1. Periodicitat de les sessions del Ple.
 
El president explica que la proposta és per tal de que es realitzin les sessions 
bimensualment el tercer dimecres de cada dos mesos. La propera sessió seria el dia 21 
d'octubre de 2015.  
 
Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal del Gironès determinar la periodicitat de 
les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal;
 
Vist el que regula l’art. 98 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals en relació amb l’art. 11 del Reglament 
orgànic comarcal; 
 
Vist l'informe de secretaria de data 17 de juliol de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Que les sessions del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de caràcter 

ordinari, es realitzin el terce
o el dimecres següent en cas de resultar inhàbil, establint que la primera sessió 
ordinària serà el proper dia 21 d’octubre de 2015.

 
Segon. A petició del portaveu de qualsevol dels grups polítics comarca

del Consell Comarcal convocarà un ple el mes que no coincideixi amb el Ple 
ordinari. 

 
2. Donar compte de la constitució dels grups comarcals  i dels seus integrants.
 
El president exposa la creació dels grups comarcals i els seus portaveus. 
la Sra. Estefania Carabellido i Bruns
grup de la CUP-PA el Sr. Daniel Cornellà i Detrell. Pel grup del PSC
Pineda i Ballo. Pel grup de C's el Sr. Juan María Castel i Sucarrat. Pel grup de 
EPM-BARCELONA EN COMÚ
i pel grup del PP la Sra. Concepció Veray i Cama.
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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  

Periodicitat de les sessions del Ple.  

El president explica que la proposta és per tal de que es realitzin les sessions 
bimensualment el tercer dimecres de cada dos mesos. La propera sessió seria el dia 21 

del Consell Comarcal del Gironès determinar la periodicitat de 
les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal; 

Vist el que regula l’art. 98 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 i l’art. 78 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals en relació amb l’art. 11 del Reglament 

cretaria de data 17 de juliol de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Que les sessions del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de caràcter 
ordinari, es realitzin el tercer dimecres de cada dos mesos, a les set de la tarda 
o el dimecres següent en cas de resultar inhàbil, establint que la primera sessió 
ordinària serà el proper dia 21 d’octubre de 2015. 

A petició del portaveu de qualsevol dels grups polítics comarca
del Consell Comarcal convocarà un ple el mes que no coincideixi amb el Ple 

Donar compte de la constitució dels grups comarcals  i dels seus integrants.

exposa la creació dels grups comarcals i els seus portaveus. 
Estefania Carabellido i Bruns. Pel grup d’ERC-AM el Sr. Marc Puigtió i Rebollo

PA el Sr. Daniel Cornellà i Detrell. Pel grup del PSC
Pineda i Ballo. Pel grup de C's el Sr. Juan María Castel i Sucarrat. Pel grup de 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E el Sr. Wilder Palacio i Pineda
i pel grup del PP la Sra. Concepció Veray i Cama. 
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El president explica que la proposta és per tal de que es realitzin les sessions 
bimensualment el tercer dimecres de cada dos mesos. La propera sessió seria el dia 21 

del Consell Comarcal del Gironès determinar la periodicitat de 

Vist el que regula l’art. 98 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
local de Catalunya i l’art. 78 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals en relació amb l’art. 11 del Reglament 

Que les sessions del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de caràcter 
r dimecres de cada dos mesos, a les set de la tarda 

o el dimecres següent en cas de resultar inhàbil, establint que la primera sessió 

A petició del portaveu de qualsevol dels grups polítics comarcals el president 
del Consell Comarcal convocarà un ple el mes que no coincideixi amb el Ple 

Donar compte de la constitució dels grups comarcals  i dels seus integrants.  

exposa la creació dels grups comarcals i els seus portaveus. Pel grup de CiU 
Marc Puigtió i Rebollo. Del 

PA el Sr. Daniel Cornellà i Detrell. Pel grup del PSC-CP la Sra. Iolanda 
Pineda i Ballo. Pel grup de C's el Sr. Juan María Castel i Sucarrat. Pel grup de ICV-EUiA-

el Sr. Wilder Palacio i Pineda 
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Vist el que regula l’art. 50 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, el qual determina que els ens 
locals de més de vint mil habitants s’han de constituir en grups per al millor funcionament 
dels òrgans de govern de la corporació;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
 - Convergència i Unió (CiU)
 Portaveu:  Estefania Carabellido i Bruns
 Membres:  Jaume Busquets Arnau, Joaquim Roca Ventura, Roser Estañol 

Torrent, Narcís Boschdemont Esparraguera, Pere Lluís Garcia Palou, Marta 
Madrenas Mir, David Mas Roselló, Robert Mundet Anglada, Lluís de Manuel
Rimbau Muñoz, Isidre Alís Meya, Josep Boschdemont Puig, Eduard Berloso 
Ferrer, Miquel Terrádez Valmaña

 
 - Esquerra Republicana de Catalunya 

Portaveu:  Marc Puigtió i Rebollo
Membres:  Antoni Vidal i Sastre, Francesc Triola i Riera, 
Frigola, M. Àngels Vilà i Sastre, Maria Mercè Roca i Perich, Albert Peracaula i 
Boschsacoma, Lourdes Gelada i Astor, Xavier Vinyoles i Compta
 

 - Candidatura d’Unitat Popular 
Portaveu:  Daniel Cornellà Detrell
Membre:  Albert Saus i Masó, Joan Antoni Simon Fernández, Oriol Pellicer i 
Sabrià 

 
- Candidatura de Progrés (PSC

Portaveu:  Iolanda Pineda Balló
Membres:  Josep García Rodríguez, Pere Cabarrocas Sitjes
 

 - Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s) 
Portaveu:  Juan María Castel Sucarrat
 

- ENTESA (ICV
BARCELONA-E)  
Portaveu:  Wilder Palacio

 
 - Partit Popular (PP)

Portaveu:  Concepció Veray i Cama
 
3. Creació i composició de les comissions informatives  i de la 
Comptes.  
 
El president dóna lectura als membres de les comissions informatives i indica quines 
àrees formen cada comissió informativa. E
cadascuna, el grup d' ERC-AM
grup del PSC-CP 1 representant, 
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Vist el que regula l’art. 50 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, el qual determina que els ens 

vint mil habitants s’han de constituir en grups per al millor funcionament 
dels òrgans de govern de la corporació; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Convergència i Unió (CiU)  
Estefania Carabellido i Bruns 
Jaume Busquets Arnau, Joaquim Roca Ventura, Roser Estañol 

Torrent, Narcís Boschdemont Esparraguera, Pere Lluís Garcia Palou, Marta 
Madrenas Mir, David Mas Roselló, Robert Mundet Anglada, Lluís de Manuel

Muñoz, Isidre Alís Meya, Josep Boschdemont Puig, Eduard Berloso 
Ferrer, Miquel Terrádez Valmaña 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC
Marc Puigtió i Rebollo 
Antoni Vidal i Sastre, Francesc Triola i Riera, 

Frigola, M. Àngels Vilà i Sastre, Maria Mercè Roca i Perich, Albert Peracaula i 
Boschsacoma, Lourdes Gelada i Astor, Xavier Vinyoles i Compta

Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) 
Daniel Cornellà Detrell 

Albert Saus i Masó, Joan Antoni Simon Fernández, Oriol Pellicer i 

Candidatura de Progrés (PSC -CP) 
Iolanda Pineda Balló 
Josep García Rodríguez, Pere Cabarrocas Sitjes

Partido de la Ciudadania (C’s)  
Juan María Castel Sucarrat 

ENTESA (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
 

Wilder Palacio Pineda 

Partit Popular (PP)  
Concepció Veray i Cama 

Creació i composició de les comissions informatives  i de la Comissió Especial de 

El president dóna lectura als membres de les comissions informatives i indica quines 
ormen cada comissió informativa. El grup de CIU hi tindrà 4

AM 3 representants, el grup de la CUP-PA
1 representant, el grup del PSC-CP 1 representant
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Vist el que regula l’art. 50 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, el qual determina que els ens 

vint mil habitants s’han de constituir en grups per al millor funcionament 

Jaume Busquets Arnau, Joaquim Roca Ventura, Roser Estañol 
Torrent, Narcís Boschdemont Esparraguera, Pere Lluís Garcia Palou, Marta 
Madrenas Mir, David Mas Roselló, Robert Mundet Anglada, Lluís de Manuel-

Muñoz, Isidre Alís Meya, Josep Boschdemont Puig, Eduard Berloso 

Acord Municipal (ERC -AM) 

Antoni Vidal i Sastre, Francesc Triola i Riera, Meritxell Rabionet i 
Frigola, M. Àngels Vilà i Sastre, Maria Mercè Roca i Perich, Albert Peracaula i 
Boschsacoma, Lourdes Gelada i Astor, Xavier Vinyoles i Compta 

Albert Saus i Masó, Joan Antoni Simon Fernández, Oriol Pellicer i 

Josep García Rodríguez, Pere Cabarrocas Sitjes 

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM 

Comissió Especial de 

El president dóna lectura als membres de les comissions informatives i indica quines 
l grup de CIU hi tindrà 4 representants a 

PA 1 representant, el 
representant, el grup de C’s 1 
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representant, el grup d'
BARCELONA-E 1 representant i el grup pel PP un representant. Informa que la Comissió 
Especial de Comptes quedarà composada pels mateixos membres que formin part de la 
Comissió de Serveis Propis. Igual com s'ha
 
El Sr. Palacio pregunta per la periodicitat de les comissions informatives
portaran a terme el mateix m
previst però atès que són quatre
mesos existents entre la realització dels plens. 
 
El president explica que el tercer dimecres de cada mes 
dimecres anterior es porten a terme les comissions inform
tarda i la seva durada va en funció 
de la comissió informativa que es porti a ple es 
d'informacions d'interès per tal de poder explicar el que 
durant aquest període. Explica que tot el q
la comissió informativa. Dels temes que no es tracten en el ple se n'informa 
informativa.  
 
El Sr. Cornellà pregunta com és que 
comissions informatives i el grup d'
estipula que en les votacions s'aplicarà el sistema de vot ponderat
que voti ho farà en representació del seu grup. 
assistirà ell i votarà en nom de tots quatre.
d'un conseller aquest ja votarà en nom de tot el partit. No enté
d'un representant si el vot és 
Pensen que estan sobrerepresentats 
un sol  regidor en tota la comarca
aquesta tria. No sap si la normativa ho 
comparteixen aquests criteris.
 
El president manifesta que aquesta representació es deu a les persones que tenen càrrec
Si es vol assistir a les comissions es pot fer i així 
d'haver els quatre representants 
dels consellers que lideren una àrea
tal de complir amb aquest règim els consellers i consel
col·legiats pertinents.  
 
El Sr. Cornellà pregunta quin és el 
i els 3 del grup d'ERC-AM. 
 
El Sr. President manifesta que s'ha fet 
 
El Sr. Cornellà per tant ha d'entendre en funció de com s'ha organitzat 
 
El president respon que sí. Si un altre grup entrés a formar part 
hauria de ser present a més comissions informatives. 
 
El secretari comenta que la representa
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el grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
representant i el grup pel PP un representant. Informa que la Comissió 

omptes quedarà composada pels mateixos membres que formin part de la 
de Serveis Propis. Igual com s'havia fet en la darrera legislatura. 

la periodicitat de les comissions informatives
portaran a terme el mateix mes que es porti a terme el Ple. No sap quin és el calendari 
previst però atès que són quatre, pregunta si seria possible repartir

tents entre la realització dels plens.  

el tercer dimecres de cada mes es porta a terme 
dimecres anterior es porten a terme les comissions informatives. Se centren totes 
tarda i la seva durada va en funció dels temes a tractar. Encara que no hi hagi cap tema 

comissió informativa que es porti a ple es convocarà igualment amb un punt 
per tal de poder explicar el que s'hagi desenvolupat a l'àrea 

Explica que tot el que es porta a aprovació del ple s'ha de portar 
. Dels temes que no es tracten en el ple se n'informa 

El Sr. Cornellà pregunta com és que el grup de CIU té quatre representants a les 
el grup d' ERC-AM tres. Si es llegeix el punt tercer 

que en les votacions s'aplicarà el sistema de vot ponderat. Per tant 
que voti ho farà en representació del seu grup. Posa l'exemple del seu partit 

i votarà en nom de tots quatre. En els grups d'ERC-AM i CIU 
d'un conseller aquest ja votarà en nom de tot el partit. No entén perquè n'han de tenir més 

ponderat. La segona qüestió és referent als grup minoritaris. 
Pensen que estan sobrerepresentats els grups majoritaris i els grups minoritaris que 

regidor en tota la comarca ja disposen de representació. No entenen com s'ha fet 
o sap si la normativa ho estipula però encara que sigui així no 

comparteixen aquests criteris.  

aquesta representació es deu a les persones que tenen càrrec
tir a les comissions es pot fer i així es disposarà de 

d'haver els quatre representants per tal de que els assistents puguin rebre la informació 
dels consellers que lideren una àrea. Un altre tema és el cobrament per assi
tal de complir amb aquest règim els consellers i conselleres han d'assistir als òrgans 

quin és el criteri aplicat. Com s'ha triat els quatre del grup de CIU 

El Sr. President manifesta que s'ha fet atenent a la distribució segons les

rnellà per tant ha d'entendre en funció de com s'ha organitzat 

El president respon que sí. Si un altre grup entrés a formar part de l'equip de 
hauria de ser present a més comissions informatives.  

l secretari comenta que la representació a les comissions informatives
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BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 
representant i el grup pel PP un representant. Informa que la Comissió 

omptes quedarà composada pels mateixos membres que formin part de la 
fet en la darrera legislatura.  

la periodicitat de les comissions informatives. Té entès que es 
No sap quin és el calendari 

pregunta si seria possible repartir-les durant els dos 

es porta a terme el ple, el 
e centren totes a la 

. Encara que no hi hagi cap tema 
igualment amb un punt 

desenvolupat a l'àrea 
ue es porta a aprovació del ple s'ha de portar a 

. Dels temes que no es tracten en el ple se n'informa a la comissió 

té quatre representants a les 
Si es llegeix el punt tercer aquest 

. Per tant cada persona 
seu partit a les que hi 

i CIU amb l'assistència 
perquè n'han de tenir més 

és referent als grup minoritaris. 
els grups majoritaris i els grups minoritaris que amb 

. No entenen com s'ha fet 
però encara que sigui així no 

aquesta representació es deu a les persones que tenen càrrec. 
es disposarà de la informació. Hi ha 

per tal de que els assistents puguin rebre la informació 
altre tema és el cobrament per assistències. Per 

d'assistir als òrgans 

els quatre del grup de CIU 

segons les àrees de govern.  

rnellà per tant ha d'entendre en funció de com s'ha organitzat l'equip de govern.  

de l'equip de govern 

ció a les comissions informatives trasllada la 
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representació que hi ha en el 
quadri però a grans trets l'aplicació matemàtica ha conclòs que per cada tres membres 
d'un grup al ple els correspon un representant a la comissió informativa
ponderat per trencar amb la dificultat 
informatives són obertes a tots els consellers i conselleres.
 
El Sr. Cornellà manifesta que el que no entenen és que 
d'una persona perquè hi va més d'un representant d'un mateix grup polític
no és que el seu grup en vulgui més perquè ja saben que el seu representant representa 
els seus quatre vots i ja en fan prou. 
aquests 4 i 3 representants. Manifesta que e
tothom.   
 
Atès que al Ple del Consell Comarcal del Gironès li correspon determinar 
composició de les diferents Comissions Informatives;
 
Vist el que regula l’art. 60 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;
 
Vist el que regula l’art. 125 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en 
relació amb l’art. 85 del Reglament orgànic comarcal;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb el
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
del grup de la CUP-PA. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Determinar el nombre, denominació i àrees d’actuació de les comissions 

informatives a constituir al Consell Comarcal:
- Comissió Informativa de Serveis Propis:
transparència, participació i ensenyament

 - Comissió Informativa de Cooperació Municipal: 
ambient, habitatge, infraestructures i turisme

 - Comissió Informativa de Serveis a les Persones: 
 - Comissió Informativa de Cultura: 

joventut, promoció econòmica i servei de català
 
Segon.  El nombre de consellers que integrarà les comissions informatives serà de 

dotze, designats per cada grup polític amb la proporció següent:
 
Convergència i Unió ...........................
Esquerra Republicana de Catalunya 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Act
Candidatura de Progrés ...................................................................................................
Ciutadans – Partido de la Ciudadania ..............................................................................
Entesa ......................................................................................................................
Partit Popular ..............................................................................................................
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el Ple de la corporació. Matemàticament és complicat que 
a grans trets l'aplicació matemàtica ha conclòs que per cada tres membres 

d'un grup al ple els correspon un representant a la comissió informativa
ponderat per trencar amb la dificultat de manca d'assistències. Les comissions 

a tots els consellers i conselleres.  

esta que el que no entenen és que si hi ha vot proporcional per part 
d'una persona perquè hi va més d'un representant d'un mateix grup polític

és que el seu grup en vulgui més perquè ja saben que el seu representant representa 
atre vots i ja en fan prou. Volien saber quins criteris s'han utilitzat per de

Manifesta que evidentment que les comissions son obertes a 

Atès que al Ple del Consell Comarcal del Gironès li correspon determinar 
composició de les diferents Comissions Informatives; 

Vist el que regula l’art. 60 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; 

Vist el que regula l’art. 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en 
relació amb l’art. 85 del Reglament orgànic comarcal; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's, del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i el vot en contra 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Determinar el nombre, denominació i àrees d’actuació de les comissions 
informatives a constituir al Consell Comarcal: 

Comissió Informativa de Serveis Propis:  serveis econòmics, serveis propis, 
transparència, participació i ensenyament 

Comissió Informativa de Cooperació Municipal: serveis tècnics, medi 
ambient, habitatge, infraestructures i turisme 

Comissió Informativa de Serveis a les Persones: serveis socials i esports
Comissió Informativa de Cultura: cultura, Escola de Música 

joventut, promoció econòmica i servei de català 

El nombre de consellers que integrarà les comissions informatives serà de 
dotze, designats per cada grup polític amb la proporció següent:

Convergència i Unió .........................................................................................................
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ..................................................

Poble Actiu .....................................................................
Candidatura de Progrés ...................................................................................................

Ciudadania ..............................................................................
Entesa ..............................................................................................................................
Partit Popular ....................................................................................................................
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Matemàticament és complicat que 
a grans trets l'aplicació matemàtica ha conclòs que per cada tres membres 

d'un grup al ple els correspon un representant a la comissió informativa. S'utilitza el vot 
de manca d'assistències. Les comissions 

si hi ha vot proporcional per part 
d'una persona perquè hi va més d'un representant d'un mateix grup polític. Manifesta que 

és que el seu grup en vulgui més perquè ja saben que el seu representant representa 
Volien saber quins criteris s'han utilitzat per decidir 

videntment que les comissions son obertes a 

Atès que al Ple del Consell Comarcal del Gironès li correspon determinar la creació i 

Vist el que regula l’art. 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en 

s vots a favor del grup de CiU, del 
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM-

E i del grup del PP i el vot en contra 

Determinar el nombre, denominació i àrees d’actuació de les comissions 

serveis econòmics, serveis propis, 

serveis tècnics, medi 

serveis socials i esports 
cultura, Escola de Música del Gironès, 

El nombre de consellers que integrarà les comissions informatives serà de 
dotze, designats per cada grup polític amb la proporció següent: 

.............................................................................. 4 representants 
Acord Municipal .................................................. 3 representants 

iu ..................................................................... 1 representant 
Candidatura de Progrés ................................................................................................... 1 representant 

Ciudadania .............................................................................. 1 representant 
........ 1 representant 

...... 1 representant 
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Tercer.  A les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat segons la representativitat 
que els grups tinguin en el Ple del Consell Comarcal. La facultat d’emetre el vot 
ponderat que ostenta el grup, la tindrà el conseller que el grup hagi designat, 
nomenant un suplent que ostentarà aquest dret en absència del titular.

 
Quart.  Els representants dels difere

formar part de les comissions informatives seran comunicats al president en el 
termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest acord, als efectes de poder 
decretar la composició definitiva de cada comissió 

 
Cinquè.  Constituir la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència 

preceptiva en el Consell Comarcal, amb les funcions assenyalades pels art. 58 i 
101 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. El nombre de membres i els 
seus integrants coincidiran amb la Comissió Informativa de Serveis Propis de 
conformitat amb el que regula l'art. 121 del Reglament orgànic comarcal.

 
4. Designació del gerent.  
 
El Sr. President manifesta que la proposta és pre
gerent del Consell Comarcal del Gi
validesa en aquest càrrec durant molts anys amb diferents governs i de diferents colors.
Creuen que és la persona ideal per desenv
 
El Sr. Castel comenta que hi voten en contra per sentit comú amb el que ja van dir a la 
presa de possessió. El seu grup vol la supressió 
gestió en l'àmbit municipal i comarcal
retribucions, com per la situació de crisi econòmica han de 
Estant en contra d'aquesta retribució igual 
posteriorment.  
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup hi votarà a favor
referent a aquest punt, però atenent que estan portant a terme el ple del cartipàs
consta en la resta de punts de l'ordre del dia si tenen prev
tipus de personal eventual o càrrec
previst que hi siguin. Manifesta que f
pressupostària en el pressupost comarcal
legislatura ho desconeix. En segon lloc comenta que fa quatre anys en aquesta mateixa 
proposta no s'indicava quina era la retribució
Aquest any si que hi és. Demana si hi ha alguna puja respecte l'anterior.
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu gr
contra del Consell Comarcal. El seu grup cre
que provenen de l'estat espanyol 
pobles i a la ciutadania. Tampoc tenen res en contra del gerent
per la seva filosofia política de s
comparteix aquesta mena de figures
 
El Sr. Busquets contesta, al grup de 
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A les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat segons la representativitat 
tinguin en el Ple del Consell Comarcal. La facultat d’emetre el vot 

ponderat que ostenta el grup, la tindrà el conseller que el grup hagi designat, 
nomenant un suplent que ostentarà aquest dret en absència del titular.

Els representants dels diferents grups polítics designats i els seus suplents per 
formar part de les comissions informatives seran comunicats al president en el 
termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest acord, als efectes de poder 
decretar la composició definitiva de cada comissió informativa.

Constituir la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència 
preceptiva en el Consell Comarcal, amb les funcions assenyalades pels art. 58 i 
101 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. El nombre de membres i els 
seus integrants coincidiran amb la Comissió Informativa de Serveis Propis de 
conformitat amb el que regula l'art. 121 del Reglament orgànic comarcal.

r. President manifesta que la proposta és presentar el Sr. Carles Mulero i Pu
ell Comarcal del Gironès. És una persona que ha demostrat la seva 

validesa en aquest càrrec durant molts anys amb diferents governs i de diferents colors.
Creuen que és la persona ideal per desenvolupar aquestes tasques al Consell. 

comenta que hi voten en contra per sentit comú amb el que ja van dir a la 
presa de possessió. El seu grup vol la supressió d'aquest ens que entenen que duplica 
gestió en l'àmbit municipal i comarcal. Tant pel sentit que acaba d'explicar

per la situació de crisi econòmica han de pensar en els ciutadans
aquesta retribució igual i que de les es portaran a aprovac

manifesta que el seu grup hi votarà a favor. Demana, 
però atenent que estan portant a terme el ple del cartipàs

de l'ordre del dia si tenen previst o no que hi hagi 
s de personal eventual o càrrec de confiança per l'equip de govern.

Manifesta que fa quatre anys hi havia habilitada una partida 
pressupostària en el pressupost comarcal per destinar a aquesta finalitat, en aquesta 

En segon lloc comenta que fa quatre anys en aquesta mateixa 
dicava quina era la retribució que percebria el gerent del consell comarcal. 

Aquest any si que hi és. Demana si hi ha alguna puja respecte l'anterior.

El Sr. Cornellà comenta que el seu grup també hi votarà en contra. No
Comarcal. El seu grup creu que s'han de suprimir les diputacions 

venen de l'estat espanyol i no pas els consells comarcals que són propers als 
pobles i a la ciutadania. Tampoc tenen res en contra del gerent. Realitzen aquesta votació 
per la seva filosofia política de sous, de remuneracions i de formes de fer. 
comparteix aquesta mena de figures.  

al grup de C'S, que no entén el seu raonament. 
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A les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat segons la representativitat 
tinguin en el Ple del Consell Comarcal. La facultat d’emetre el vot 

ponderat que ostenta el grup, la tindrà el conseller que el grup hagi designat, 
nomenant un suplent que ostentarà aquest dret en absència del titular. 

nts grups polítics designats i els seus suplents per 
formar part de les comissions informatives seran comunicats al president en el 
termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest acord, als efectes de poder 

informativa. 

Constituir la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència 
preceptiva en el Consell Comarcal, amb les funcions assenyalades pels art. 58 i 
101 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. El nombre de membres i els 
seus integrants coincidiran amb la Comissió Informativa de Serveis Propis de 
conformitat amb el que regula l'art. 121 del Reglament orgànic comarcal. 

sentar el Sr. Carles Mulero i Punsí com a 
una persona que ha demostrat la seva 

validesa en aquest càrrec durant molts anys amb diferents governs i de diferents colors. 
lupar aquestes tasques al Consell.  

comenta que hi voten en contra per sentit comú amb el que ja van dir a la 
ens que entenen que duplica la 

Tant pel sentit que acaba d'explicar, com per les 
pensar en els ciutadans. 

i que de les es portaran a aprovació 

. Demana, tot i que no és 
però atenent que estan portant a terme el ple del cartipàs i que no 

ist o no que hi hagi algun altre 
de confiança per l'equip de govern. Pregunta si tenen 

a quatre anys hi havia habilitada una partida 
inar a aquesta finalitat, en aquesta 

En segon lloc comenta que fa quatre anys en aquesta mateixa 
que percebria el gerent del consell comarcal. 

Aquest any si que hi és. Demana si hi ha alguna puja respecte l'anterior.  

up també hi votarà en contra. No perquè estiguin en 
s'han de suprimir les diputacions atès 

no pas els consells comarcals que són propers als 
. Realitzen aquesta votació 

de remuneracions i de formes de fer. El seu grup no 

el seu raonament. Manifesta que 
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és important que estigui de representant al C
coneixerà profundament què 
coses però la feina que fem és indiscutible des
aquests quatre anys per conèixer profundament les tasque
 
El Sr. Castel manifesta que el seu partit ha ab
entenen que duplica la gestió dins de l'àmbit municipal 
com apuntava el company del grup de la 
espanyol s'ha de reestructurar. T
Entenen en coherència i en la seva 
competències del Consell podrien ser absorbides
d'alcaldes. Podrien eliminar un òrgan
en la minimització de tots aquests sous en l'àmbit públic.
contra. Estaran encantats d'estar quat
quina manera es poden derivar aquestes competències i 
Consell d'Alcaldes que tantes vegades hem anomenat.
 
El president pel que fa a la pregunta del p
aquesta legislatura no n'hi haurà perquè LRSAL
tenir aquesta mena de personal. Pel que fa al sou del gerent és 
legislatura passada.  
 
Atès que correspon al Ple del 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 
funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya;
 
Vist l'informe conjunt de secretaria i d'intervenció de data 17 de juliol de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
EPM-BARCELONA EN COMÚ
la CUP-PA i del grup de C's. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
 Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès el Sr. Ca

amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que preveu 
l’art. 16 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.

 Aprovar la retribució anual íntegra de 54.640,46 
 
5. Fixació de la dedicació, règim retributiu i indemnitzacions de ls membres del 
Consell Comarcal.  
 
El president exposa la proposta que porten a ple pels propers quatre anys
amb una dedicació d'un 75% de la jornada 
retribució de 56.250 bruts anuals. Hi ha contemplades dues jornades al 50% que de 
moment no s'ocuparan però que queden reservades per si algun dia es creu convenient 
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és important que estigui de representant al Consell i que durant els prope
 és el Consell i quina feina fa. Es poden 

eina que fem és indiscutible des del primer moment. Espera que aprofiti 
conèixer profundament les tasques que es rea

anifesta que el seu partit ha abogat sempre per la supressió d'aquest ens 
entenen que duplica la gestió dins de l'àmbit municipal també en l'àmbit de les diputacio
com apuntava el company del grup de la CUP-PA. També entenen que a nivell de 

ar. També es pot acabar eliminant un ens com 
en la seva altra manera de veure i entendre la política que les 

el Consell podrien ser absorbides per un Consell d'Alcaldes o 
odrien eliminar un òrgan que té 33 consellers comarcals fet que repercutiria 

de tots aquests sous en l'àmbit públic. Per coherència hi votaran en 
contra. Estaran encantats d'estar quatre anys aquí i tenir l'oportunitat d'explicar com i de 
quina manera es poden derivar aquestes competències i arribar a tenir la figura de

onsell d'Alcaldes que tantes vegades hem anomenat.  

El president pel que fa a la pregunta del personal de confiança o eventual respon que en 
no n'hi haurà perquè LRSAL, en els consells comarcal

personal. Pel que fa al sou del gerent és el mateix 

Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 
funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

a Llei de l’organització comarcal de Catalunya;

Vist l'informe conjunt de secretaria i d'intervenció de data 17 de juliol de 2015;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP i del grup del PP, l'abstenció del grup d'ICV

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i el vot en contra del grup de 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès el Sr. Ca
amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que preveu 
l’art. 16 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.

etribució anual íntegra de 54.640,46 €, en 14 pagues.

la dedicació, règim retributiu i indemnitzacions de ls membres del 

la proposta que porten a ple pels propers quatre anys
un 75% de la jornada hi troben el seu lloc de president amb una 

retribució de 56.250 bruts anuals. Hi ha contemplades dues jornades al 50% que de 
moment no s'ocuparan però que queden reservades per si algun dia es creu convenient 

mail: info@girones.cat 8

onsell i que durant els propers quatre anys 
Es poden qüestionar moltes 

del primer moment. Espera que aprofiti 
que es realitzen.  

ogat sempre per la supressió d'aquest ens 
també en l'àmbit de les diputacions 

També entenen que a nivell de l'estat 
acabar eliminant un ens com el Senat. 

altra manera de veure i entendre la política que les 
lcaldes o una reunió 

que té 33 consellers comarcals fet que repercutiria 
Per coherència hi votaran en 

re anys aquí i tenir l'oportunitat d'explicar com i de 
arribar a tenir la figura del 

o eventual respon que en 
en els consells comarcals, no els permet 

el mateix que el de la 

Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 
funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

a Llei de l’organització comarcal de Catalunya; 

Vist l'informe conjunt de secretaria i d'intervenció de data 17 de juliol de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d'ICV-EUiA-

en contra del grup de 

Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès el Sr. Carles Mulero i Punsí, 
amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que preveu 
l’art. 16 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. 

€, en 14 pagues. 

la dedicació, règim retributiu i indemnitzacions de ls membres del 

la proposta que porten a ple pels propers quatre anys. En primer lloc 
el seu lloc de president amb una 

retribució de 56.250 bruts anuals. Hi ha contemplades dues jornades al 50% que de 
moment no s'ocuparan però que queden reservades per si algun dia es creu convenient 
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ocupar-les pels vicepresidents amb una retribució de 18.000 euros anuals. 
assistències als plens 400 euros
la Comissió Informativa 275 euros
Seguiment 250 euros. Els consellers comarcals que tinguin 
vicepresident percebran com a màxim en concepte 
íntegra de 18.000 euros amb una bimensualitat no superior a 3.265 euros. Els consellers 
comarcals que tinguin atribuïda
en concepte d'indemnització la quantitat anual íntegra de 13
bimensualitats no superiors a 2.500 euros. Els consellers comarcals que tinguin 
la funció de cap d'àrea percebran com a màxim en concepte d'indemnització la 
anual íntegra de 10.500 euros amb bimensualitats no superiors a 1.750 euros i els 
consellers comarcals que tinguin 
en concepte d'indemnització la quantitat anual íntegra de 7.500 amb bimensualitats no 
superiors a 1.250 euros. Els conselle
d'indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050 euros amb bimensualitats no superiors 
a 675 euros. Referent a aquest punt
controvèrsia, indica que la política
treballen pel bé comú i hi dediquen unes hores 
ser és que vinguin aquí a enriquir
parlant d'uns sous molt ajustats. S
cobrà per assistències amb una feina que s'ha de fer,
Vol ser molt sincer. Els que han fet números 
apujat el sou i la pregunta pot ser perquè
del Consell es va marcar un sou 
Però el Consell Comarcal vol dedicació 
dia a la setmana el dedica més 
ha una gestió diària i els cap
inauguracions... La gestió hi és.
comporta estar al cap davant d'una 
Tenim un pressupost de 15.000.000 euros, 
3.000.000 euros de serveis socials.
responsabilitat important. De la mateixa manera amb 
sembla que som petits però exposa que
70 treballadors, el Consell 60 treballadors i uns 40 
La responsabilitat és elevada i creu que justifica que les persones que carreguem 
aquesta responsabilitat percebin
per la dedicació del dia a dia
dedicació era suficient però ha vist que no
punt estipula el que perceben els gru
euros mensuals per grup i 12.50 euros mensuals per cada conselle
heretat de les dues legislatures anteriors. S
proporció i s'ha anat arrossegant durant els darrers vuit anys
convenient proposar-la pels propers quatre anys. Els imports anuals que corresponen a 
cada formació política són de 3.100 al grup de 
eros al Grup de la CUP-PA, 1
1.150 euros al grup del PP i 1.150 
COMÚ-GUANYEM BARCELONA
curosos i presentar, quan se'ns demani
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ls vicepresidents amb una retribució de 18.000 euros anuals. 
ens 400 euros, per assistències al Consell de Presidència 265 euros, 

euros, a la Junta de Portaveus 400 euros 
. Els consellers comarcals que tinguin atribuïda

vicepresident percebran com a màxim en concepte d'indemnització
íntegra de 18.000 euros amb una bimensualitat no superior a 3.265 euros. Els consellers 

atribuïda la funció de cap d'àrea i portaveu percebran com a màxim 
en concepte d'indemnització la quantitat anual íntegra de 13

no superiors a 2.500 euros. Els consellers comarcals que tinguin 
'àrea percebran com a màxim en concepte d'indemnització la 

íntegra de 10.500 euros amb bimensualitats no superiors a 1.750 euros i els 
consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de portaveu percebran com a màxim 

mnització la quantitat anual íntegra de 7.500 amb bimensualitats no 
ls consellers comarcals percebran com a màxim en concepte 

d'indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050 euros amb bimensualitats no superiors 
eferent a aquest punt, que és un dels temes que a vegades porta

política si no te la fas te l'acaben fent. Totes les persones que 
dediquen unes hores ho han de veure repercutit. 

enriquir-se, però tampoc a perdre-hi diners.
stats. S'ha de tenir en compte que tothom, excepte ell mateix,  

tències amb una feina que s'ha de fer, que fa falta venir i treballar 
molt sincer. Els que han fet números deveu haver pensat que el president s'havia 

i la pregunta pot ser perquè. Explica que quan va començar a ser president 
del Consell es va marcar un sou i compaginava la feina a l'empresa privada i 

omarcal vol dedicació diària. Personalment ve cada dia, potser que 
dia a la setmana el dedica més a l'Ajuntament però la resta de jornades ve al Consell.

caps de setmanes i vespres sempre hi ha actes, fires
La gestió hi és. També s'ha de tenir en compte la responsabilitat que 

comporta estar al cap davant d'una institució com és el Consell Comarcal del Gi
00.000 euros, d'aproximadament 1.000.000 

de serveis socials. La gestió d'aquests volums representa una 
. De la mateixa manera amb el tema de pe

its però exposa que El Consorci de Benestar Social Gironès 
l Consell 60 treballadors i uns 40 treballadors més a l'Escola d

La responsabilitat és elevada i creu que justifica que les persones que carreguem 
percebin una compensació econòmica que és 

per la dedicació del dia a dia. Personalment també pensava que amb 2 o 3 dies la 
dedicació era suficient però ha vist que no, aquesta ha de ser diària. Pel que fa al tercer 

perceben els grups comarcals que perceben una ra
s mensuals per grup i 12.50 euros mensuals per cada conseller. Aq

heretat de les dues legislatures anteriors. Suposa que en el seu moment van fer alguna 
at arrossegant durant els darrers vuit anys. Personalment 

la pels propers quatre anys. Els imports anuals que corresponen a 
rmació política són de 3.100 al grup de CIU, 2.350 euros al grup d'

, 1.450 euros al grup de PSC-CP, 1.150 euros al grup de C'S, 
el PP i 1.150 euros al grup de ICV-EUiA-EPM

GUANYEM BARCELONA-E. Tot això es farà arribar al grup comarcal i hem de ser 
se'ns demani, la justificació de les despeses d'aquests imports. 
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ls vicepresidents amb una retribució de 18.000 euros anuals. Per 
Consell de Presidència 265 euros, a 

euros i a la  Comissió de 
atribuïda la funció de 

d'indemnització la quantitat anual 
íntegra de 18.000 euros amb una bimensualitat no superior a 3.265 euros. Els consellers 

la funció de cap d'àrea i portaveu percebran com a màxim 
en concepte d'indemnització la quantitat anual íntegra de 13.500 euros amb 

no superiors a 2.500 euros. Els consellers comarcals que tinguin atribuïda 
'àrea percebran com a màxim en concepte d'indemnització la quantitat 

íntegra de 10.500 euros amb bimensualitats no superiors a 1.750 euros i els 
la funció de portaveu percebran com a màxim 

mnització la quantitat anual íntegra de 7.500 amb bimensualitats no 
s comarcals percebran com a màxim en concepte 

d'indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050 euros amb bimensualitats no superiors 
dels temes que a vegades porta més 

si no te la fas te l'acaben fent. Totes les persones que 
repercutit. El que no pot 

hi diners. Creu que estan 
'ha de tenir en compte que tothom, excepte ell mateix,  

que fa falta venir i treballar dia a dia. 
pensat que el president s'havia 

xplica que quan va començar a ser president 
a l'empresa privada i al Consell. 

ve cada dia, potser que un 
a l'Ajuntament però la resta de jornades ve al Consell. Hi 

sempre hi ha actes, fires, 
També s'ha de tenir en compte la responsabilitat que 

m és el Consell Comarcal del Gironès. 
1.000.000 euros de l'EMG i 

La gestió d'aquests volums representa una 
el tema de personal. A vegades 

de Benestar Social Gironès - Salt té 
treballadors més a l'Escola de Música. 

La responsabilitat és elevada i creu que justifica que les persones que carreguem amb 
econòmica que és creuen que és justa 

Personalment també pensava que amb 2 o 3 dies la 
. Pel que fa al tercer 

ps comarcals que perceben una raó fixa de 83,34 
r. Aquesta xifra s'ha 

uposa que en el seu moment van fer alguna 
. Personalment ha cregut 

la pels propers quatre anys. Els imports anuals que corresponen a 
euros al grup d'ERC-AM, 1.600 

euros al grup de C'S, 
EPM-BARCELONA EN 

. Tot això es farà arribar al grup comarcal i hem de ser 
la justificació de les despeses d'aquests imports.  
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El Sr. Castel no es vol repetir cada punt
efímer. Tot pot ser modificat inclòs la forma 
de la que parlava abans i treballaran per 
 
La Sra. Pineda vol alguns aclariments. 
Volen saber quina és la diferència entre l'actual sistema retributiu i el que 
proposen. No han pogut fer els càlculs i voldria saber la destinació econòmica. Sap
ha 3 vicepresidents però no sap quants consellers coma
quants portaveus. Volen saber quina quantitat es destinarà a partir d'a
govern i a l'oposició i quina hi 
hagut un increment o un decre
increment, ho diu sobretot pels 
Abans cobraven 500 euros cada dos mesos i ara passaran a cobrar 675 
mesos. En canvi tal i com ha anunciat el president hi ha un increment pel que fa a la 
dedicació de la presidència. Si passem el sou que tenia a 
que era del 50% i que tenia un import de 39.000
s'hauria d'haver estipulat un sou de 
no hi ha un increment en el sou sinó que hi ha u
de vicepresidents hi ha una reducció 
i 35.000 euros any i ara en cobraran 
sinó que manifesta l'estalvi que veu en
modificat no els lliguen amb els números existents en la proposta que els han tramès 
correu electrònic. Manifesta que 
vicepresident percebran com a màxim en concepte d'indemnització la 
íntegra de 18.000 euros amb unes bimensualitats no superiors a 3.265 euros. Si ella 
multiplica 3.265 euros per 6 mensualitats 
marquen un topall de 18.000 euros. El mateix passa 
tinguin atribuïda la funció de cap d'àrea.
 
El Sr. Cornellà manifesta que 
que una persona un sou. Entenen
majoria dels casos, sinó que son 
treballa. Estan totalment d'acord en els sous de la persona que treballa 
del president o dels dos vicepresidents. 
50% que no pas que cobressin indemnitzacions. Pel ells les indemnitzacions no són 
clares de cara a la ciutadania. 
per la ciutadania no ho són. Un ciutadà del carrer no ar
cadascú atenent que per saber
opaca per la ciutadania. En el cas de retribucions segons dedicació queda 
Evidentment amb els sous tampoc hi estarien d'acord. 
altres consells de la província.
per Ple al Baix Empordà se'n cobren 250 euros i la S
El president amb dedicació complerta cobra
euros. Al Baix Empordà per assistència
Hi ha moltes diferències. L
favorablement. Pensen que la feina que es fa al
diferent. Creuen que aquestes quantitats s'haurien
besties entre un lloc i l'altre de comarques 
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no es vol repetir cada punt però manifesta que en política
Tot pot ser modificat inclòs la forma d'entendre la gestió. Aquesta 

treballaran per una simplificació envers el futur.

neda vol alguns aclariments. En primer lloc manifesta que hi 
diferència entre l'actual sistema retributiu i el que 

No han pogut fer els càlculs i voldria saber la destinació econòmica. Sap
ò no sap quants consellers comarcals són caps 

Volen saber quina quantitat es destinarà a partir d'a
hi tenien destinada en el passat. Els agradaria saber si hi ha 

decrement. Pel que poden observar en l'oposició hi ha hagut un 
increment, ho diu sobretot pels consellers que no tenen atribuïda 

os cada dos mesos i ara passaran a cobrar 675 
En canvi tal i com ha anunciat el president hi ha un increment pel que fa a la 

dedicació de la presidència. Si passem el sou que tenia a una dedicació parcial que 
que era del 50% i que tenia un import de 39.000 euros a la dedicació actual del 
s'hauria d'haver estipulat un sou de 58.500 euros i se l'ha posat de 56.250

sou sinó que hi ha un increment en la dedicació.
reducció important. Anteriorment cobraven 

ara en cobraran 18.000 euros. No està demanat que se l'augmentin 
sinó que manifesta l'estalvi que veu en aquesta partida. Manifesta que les dades que han 
modificat no els lliguen amb els números existents en la proposta que els han tramès 

Manifesta que els consellers comarcals que tenen atribuïda
m a màxim en concepte d'indemnització la 

18.000 euros amb unes bimensualitats no superiors a 3.265 euros. Si ella 
multiplica 3.265 euros per 6 mensualitats la xifra resultat és de 19.590 

8.000 euros. El mateix passa amb els consellers comarcals que 
la funció de cap d'àrea. 

ornellà manifesta que també hi votaran en contra. Com saben
Entenen que el que estem aprovant aquí 

sinó que son sobresous. Per ells el sou el cobra 
totalment d'acord en els sous de la persona que treballa 

els dos vicepresidents. Ells preferirien que fessin una jornada laboral de 
50% que no pas que cobressin indemnitzacions. Pel ells les indemnitzacions no són 
clares de cara a la ciutadania. En el sí del consell poden quedar més o menys clares però 

són. Un ciutadà del carrer no arribarà a entendre què cobra 
atenent que per saber-ho ha de sumar moltes quantitats. És una informació molt 

. En el cas de retribucions segons dedicació queda 
Evidentment amb els sous tampoc hi estarien d'acord. Realitza una comparativa 

de la província. Posa l'exemple que mentre al Gironès cobren 
rdà se'n cobren 250 euros i la Selva 195,70 euros 

t amb dedicació complerta cobra 55.000 euros i en altres consells 
assistència a la Junta de Portaveus 75 euros
La seva sorpresa és gran i per tant no hi poden votar 

que la feina que es fa als diversos consells comarcals no és tant 
aquestes quantitats s'haurien d'unificar. Les diferències 

un lloc i l'altre de comarques molt properes.  
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política res és etern i tot és 
questa és la duplicitat 

una simplificació envers el futur.  

En primer lloc manifesta que hi votaran a favor. 
diferència entre l'actual sistema retributiu i el que ara els 

No han pogut fer els càlculs i voldria saber la destinació econòmica. Sap que hi 
són caps d'àrea ni tampoc 

Volen saber quina quantitat es destinarà a partir d'ara al nou grup de 
Els agradaria saber si hi ha 

Pel que poden observar en l'oposició hi ha hagut un 
 cap responsabilitat. 

os cada dos mesos i ara passaran a cobrar 675 euros cada dos 
En canvi tal i com ha anunciat el president hi ha un increment pel que fa a la 

una dedicació parcial que entén 
euros a la dedicació actual del 75% 

i se l'ha posat de 56.250 euros. Per tant 
dedicació. En l'apartat 

cobraven entre 28.000 euros 
No està demanat que se l'augmentin 

Manifesta que les dades que han 
modificat no els lliguen amb els números existents en la proposta que els han tramès per 

atribuïda la funció de 
m a màxim en concepte d'indemnització la quantitat anual 

18.000 euros amb unes bimensualitats no superiors a 3.265 euros. Si ella 
19.590 euros i en canvi es 

els consellers comarcals que 

també hi votaran en contra. Com saben, el seu grup pensa 
que el que estem aprovant aquí no són sous en la 

ells el sou el cobra la persona que 
totalment d'acord en els sous de la persona que treballa i posa l'exemple 

ssin una jornada laboral de 
50% que no pas que cobressin indemnitzacions. Pel ells les indemnitzacions no són 

quedar més o menys clares però 
entendre què cobra 

És una informació molt 
. En el cas de retribucions segons dedicació queda molt clar. 

litza una comparativa amb 
Posa l'exemple que mentre al Gironès cobren 400 euros 

euros cada tres mesos. 
i en altres consells 49.000 

euros i aquí 400 euros. 
a seva sorpresa és gran i per tant no hi poden votar 

consells comarcals no és tant 
d'unificar. Les diferències són molt 
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El Sr. Puigtió manifesta que el seu grup hi votarà a favor perquè per trebal
ser. Volen ser-hi i volen treballar i com que hem de treballar part dels nostres consellers 
hauran de reduir la seva jornada laboral 
 
La Sra. Carabellido manifesta que en el mateix sentit que el se
votaran a favor. Entén que els han tramès una documentació on hi consten 
Han de ser conscients que hi ha hagut molts dies, moltes setmanes de feina per 
demagògia i pensar bé quins imports s'hi posava
podríem fer. La LRSAL estipula
estipulat un sou inferior. Com
Creuen, com el Sr. Cornellà, que s
una feina i part de la nostra és dignificar 
netejar aquesta imatge és tenir un sou just,
Entenem que els consellers han de cobrar.
és molt baix. Son aquí per treballar, necessitem un sou just que és el
sentit comú. Han augmentat el sou del president, una mica el
destinada a l'oposició és superior p
 
El president li contesta al Sr. Cornellà
d'altres consells comarcals, que 
Les partides totals a final de mes voldria saber si són tant diferents o són molt més 
ajustades. Pel que fa a la pregunta de la Sra. Pineda demana al gerent que li ho expliqui. 
 
El gerent respon que hi ha un topall anual en els casos dels vicepresidents 
euros i pels portaveus de 13.500 
interventora comprovarà l'assistència a 
òrgans col·legiats. Està previst portar a terme les reunions amb un periodicitat quinzen
però pot donar-se el cas que durant uns mesos no es portin totes a terme i posa l'exemple 
dels mesos d'agost o desembre. Hi pot haver alguns mesos en què s'hagin de reunir més i 
posa l'exemple en l'elaboració del pressupost quan la feina serà molt més e
S'havia d'eixamplar una mica el 
hi permetés fer el pagament en funció del treball realitzat
 
La normativa sobre règim local, al referir
locals, estableix, en l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i en l’art. 166 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, el dret dels 
percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs quan es desenvolupin en 
dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció d’indemnitzacions quan el desenvolupament 
no tingui aquest caràcter, i en la quantia i condicions que acordi 
 
Aquesta previsió també es contempla a l’art. 138 del Reglament orgànic comarcal;
 
Vist l'informe conjunt de secretaria i intervenció de data 17 de juliol de 2015 i el de 
fiscalització; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
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manifesta que el seu grup hi votarà a favor perquè per trebal
hi i volen treballar i com que hem de treballar part dels nostres consellers 

hauran de reduir la seva jornada laboral i per tant hauran de reduir-se el seu sou. 

La Sra. Carabellido manifesta que en el mateix sentit que el seu company 
els han tramès una documentació on hi consten 

Han de ser conscients que hi ha hagut molts dies, moltes setmanes de feina per 
demagògia i pensar bé quins imports s'hi posava. L'augment és molt inferior al que 

fer. La LRSAL estipula un topall màxim de 75.000 euros pel president i s'ha 
Com ja ha manifestat ell hi farà una dedicació molt àmplia.

que si fas una feina l'has de cobrar. Entenen que aquesta és 
una feina i part de la nostra és dignificar la tasca política. Fem política. Una manera de 

imatge és tenir un sou just, treballar i deixar-se de tant
Entenem que els consellers han de cobrar. Hem racionalitzat molt la despesa. L'increment 

on aquí per treballar, necessitem un sou just que és el
an augmentat el sou del president, una mica el dels portaveus i la partida 

destinada a l'oposició és superior perquè el nombre de grups és més elevat

al Sr. Cornellà, pel que fa a les comparatives que li ha presentat 
que li agradaria tenir les xifres absolutes i amb periodicitats. 

de mes voldria saber si són tant diferents o són molt més 
a la pregunta de la Sra. Pineda demana al gerent que li ho expliqui. 

hi ha un topall anual en els casos dels vicepresidents 
13.500 euros. També hi ha un topall bimensual. 
l'assistència a totes les reunions que es portin a terme dels

Està previst portar a terme les reunions amb un periodicitat quinzen
durant uns mesos no es portin totes a terme i posa l'exemple 

dels mesos d'agost o desembre. Hi pot haver alguns mesos en què s'hagin de reunir més i 
posa l'exemple en l'elaboració del pressupost quan la feina serà molt més e

una mica el topall bimensual sense passar l'anual 
fer el pagament en funció del treball realitzat.  

La normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les corporacions 
, estableix, en l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local i en l’art. 166 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, el dret dels 
percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs quan es desenvolupin en 
dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció d’indemnitzacions quan el desenvolupament 
no tingui aquest caràcter, i en la quantia i condicions que acordi el Ple de la corporació;

Aquesta previsió també es contempla a l’art. 138 del Reglament orgànic comarcal;

Vist l'informe conjunt de secretaria i intervenció de data 17 de juliol de 2015 i el de 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP i del grup del PP, l'abstenció del grup d'ICV

mail: info@girones.cat 11 

manifesta que el seu grup hi votarà a favor perquè per treballar s'hi ha de 
hi i volen treballar i com que hem de treballar part dels nostres consellers 

se el seu sou.  

u company manifesta hi 
els han tramès una documentació on hi consten sous i xifres. 

Han de ser conscients que hi ha hagut molts dies, moltes setmanes de feina per no fer 
és molt inferior al que 

de 75.000 euros pel president i s'ha 
ell hi farà una dedicació molt àmplia. 

ntenen que aquesta és 
Fem política. Una manera de 

se de tants populismes. 
racionalitzat molt la despesa. L'increment 

on aquí per treballar, necessitem un sou just que és el que han posat en 
dels portaveus i la partida 
més elevat.  

pel que fa a les comparatives que li ha presentat 
xifres absolutes i amb periodicitats. 

de mes voldria saber si són tant diferents o són molt més 
a la pregunta de la Sra. Pineda demana al gerent que li ho expliqui.   

hi ha un topall anual en els casos dels vicepresidents de 18.000 
i ha un topall bimensual. Explica que la 

unions que es portin a terme dels 
Està previst portar a terme les reunions amb un periodicitat quinzenal 

durant uns mesos no es portin totes a terme i posa l'exemple 
dels mesos d'agost o desembre. Hi pot haver alguns mesos en què s'hagin de reunir més i 
posa l'exemple en l'elaboració del pressupost quan la feina serà molt més elevada. 

l'anual de manera que els 

se a l’Estatut dels membres de les corporacions 
, estableix, en l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local i en l’art. 166 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, el dret dels regidors a la 
percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs quan es desenvolupin en 
dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció d’indemnitzacions quan el desenvolupament 

el Ple de la corporació; 

Aquesta previsió també es contempla a l’art. 138 del Reglament orgànic comarcal; 

Vist l'informe conjunt de secretaria i intervenció de data 17 de juliol de 2015 i el de 

amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d'ICV-EUiA-
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EPM-BARCELONA EN COMÚ
la CUP-PA i del grup de C's. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Fixar en 3 el nombre màxim de membres de ple dret del Consell Comarcal 

del Gironès que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial.
 

Càrrecs electes del Consell Comarcal del Gironès en règim de dedicació parcial

 

Presidència 
Vicepresidència 

 
 Els membres en règim de dedicació exclusiva i parcial se'ls aplica el règim 

d'incompatibilitats determinat 
 
 Per a l'exercici de 2015 no està previst que s'ocupin els llocs de dedicació 

parcial del 50%. En el supòsit que es volguessin cobrir aquests llocs seria 
necessari que, amb caràcter previ, s'habilités la partida pressupostària 
corresponent i en els mateixos termes per als exercici posteriors.

 
Segon. Aprovar el règim d'indemnitzacions següent:
 

 Ple  
Conseller/a comarcal 400  
 
 Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de vicepresident 

percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 
íntegra de 18.000,00 

 
 Els consellers comarcals que 

portaveu percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat 
anual íntegra de 13.500,00 

 
 Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de 

percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 
íntegra de 10.500,00 

 
 Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de portaveu 

percebran, com a màxim, en concep
íntegra de 7.500,00 

 
 Els consellers comarcals percebran, com a màxim, en concepte 

d’indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050,00 
no superiors a 675,00 

 
 Les indemnitzacions es corresponen a les assistències efectives als òrgans 

col·legiats citats dels quals els membres en formin part.
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BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i el vot en contra del grup de 

s'aprova el següent acord: 

Fixar en 3 el nombre màxim de membres de ple dret del Consell Comarcal 
del Gironès que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial.

Càrrecs electes del Consell Comarcal del Gironès en règim de dedicació parcial
Retribució bruta anual 

75% jornada laboral (120 
h/mes) 

50% jornada laboral (80 
h/mes) 

56.250,00 €  
 

Els membres en règim de dedicació exclusiva i parcial se'ls aplica el règim 
d'incompatibilitats determinat per la Llei 53/1984 

Per a l'exercici de 2015 no està previst que s'ocupin els llocs de dedicació 
parcial del 50%. En el supòsit que es volguessin cobrir aquests llocs seria 
necessari que, amb caràcter previ, s'habilités la partida pressupostària 
corresponent i en els mateixos termes per als exercici posteriors.

Aprovar el règim d'indemnitzacions següent: 

Consell de 
Presidència  

Comissió 
Informativa  

Junta de 
Portaveus

265  275  

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de vicepresident 
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 
íntegra de 18.000,00 €, amb bimensualitats no superiors a 3.265,00 €.

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de cap d’àrea i 
portaveu percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat 
anual íntegra de 13.500,00 €, amb bimensualitats no superiors a 2.500,00 €.

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de 
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 
íntegra de 10.500,00 €, amb bimensualitats no superiors a 1.750,00 €.

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de portaveu 
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 
íntegra de 7.500,00 €, amb bimensualitats no superiors a 1.250,00 €.

Els consellers comarcals percebran, com a màxim, en concepte 
d’indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050,00 €, amb bimensualitats 

ors a 675,00 €. 

Les indemnitzacions es corresponen a les assistències efectives als òrgans 
col·legiats citats dels quals els membres en formin part. 
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en contra del grup de 

Fixar en 3 el nombre màxim de membres de ple dret del Consell Comarcal 
del Gironès que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial. 

Càrrecs electes del Consell Comarcal del Gironès en règim de dedicació parcial 

50% jornada laboral (80 

18.000,00 € 

Els membres en règim de dedicació exclusiva i parcial se'ls aplica el règim 

Per a l'exercici de 2015 no està previst que s'ocupin els llocs de dedicació 
parcial del 50%. En el supòsit que es volguessin cobrir aquests llocs seria 
necessari que, amb caràcter previ, s'habilités la partida pressupostària 
corresponent i en els mateixos termes per als exercici posteriors. 

Junta de 
Portaveus  

Comissió de 
Seguiment 

400  250 

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de vicepresident 
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 

€, amb bimensualitats no superiors a 3.265,00 €. 

tinguin atribuïda la funció de cap d’àrea i 
portaveu percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat 

€, amb bimensualitats no superiors a 2.500,00 €. 

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de cap d’àrea 
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual 

€, amb bimensualitats no superiors a 1.750,00 €. 

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de portaveu 
te d’indemnització la quantitat anual 

€, amb bimensualitats no superiors a 1.250,00 €. 

Els consellers comarcals percebran, com a màxim, en concepte 
€, amb bimensualitats 

Les indemnitzacions es corresponen a les assistències efectives als òrgans 
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Tercer.  De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els set grups 

comarcals que a
semestralment les quantitats assignades amb destinació als conceptes 
expressats en la llei. La quantia de la dotació es fixa a raó de 83,34 
mensuals per grup i 12,50 
grup, de forma que resulta el següent:

 
 
- Convergència i Unió (CiU)  
- Esquerra Republicana de Catalunya 
- Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
- Candidatura de Progrés (PSC -CP)
- Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s)
- ENTESA (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
BARCELONA-E) 
- Partit Popular (PP)  
 

Aquesta quantitat s’ingressarà a nom del grup comarcal a l’entitat bancària 
que assenyalin els respectius portaveus. Aquestes quantitats no es podran 
destinar al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació o a l’adq
fixs de caràcter patrimonial. 
 
Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter anual durant el mes de 
gener de cada any, excepte l’any de renovació de la corporació que es faran 
efectives durant el mes segü
 
Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta 
dotació, que posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que 
aquest ho demani, sens perjudici de les obligacions fiscals, comptabl
qualsevol altra mena que puguin estar obligats. 
 
Caldrà que cada grup polític comarcal disposi del pertinent número 
d’identificació fiscal i del corresponent compte corrent vinculat per tal de 
procedir al pagament de l’assignació. 
 
Totes les aportacions hauran de ser justificades, reintegrant al Consell les 
quantitats no justificades. Per percebre, un nou lliurament per aquest 
concepte s’haurà d’haver justificat l’anterior. La justificació s’efectuarà amb 
els models definits per la corporació. 
 
Aquestes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la 
corporació, computant
corporació entrant. La justificació de les quantitats percebudes en aquest any 
i l'eventual reintegrament de l
el termini de 15 dies, des de la presa de possessió de la corporació entrant. 
 
D’igual forma es prorratejarà en els casos en què es produeixin moviments 
de consellers cap a altres grups polítics dins d’un
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De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els set grups 
comarcals que actualment configuren el Ple de la corporació percebran 
semestralment les quantitats assignades amb destinació als conceptes 
expressats en la llei. La quantia de la dotació es fixa a raó de 83,34 
mensuals per grup i 12,50 € mensuals per cada conseller com
grup, de forma que resulta el següent: 

Mensual
258,34

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC -AM) 195,84
Poble Actiu (CUP-PA) 133,34

CP) 120,84
Partido de la Ciudadania (C’s)  95,84

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM 
95,84

95,84

Aquesta quantitat s’ingressarà a nom del grup comarcal a l’entitat bancària 
que assenyalin els respectius portaveus. Aquestes quantitats no es podran 
destinar al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius 
fixs de caràcter patrimonial.  

Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter anual durant el mes de 
gener de cada any, excepte l’any de renovació de la corporació que es faran 
efectives durant el mes següent al de la fixació de les assignacions. 

Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta 
dotació, que posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que 
aquest ho demani, sens perjudici de les obligacions fiscals, comptabl
qualsevol altra mena que puguin estar obligats.  

Caldrà que cada grup polític comarcal disposi del pertinent número 
d’identificació fiscal i del corresponent compte corrent vinculat per tal de 
procedir al pagament de l’assignació.  

tacions hauran de ser justificades, reintegrant al Consell les 
quantitats no justificades. Per percebre, un nou lliurament per aquest 
concepte s’haurà d’haver justificat l’anterior. La justificació s’efectuarà amb 
els models definits per la corporació.  

questes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la 
corporació, computant-se fins el dia de la presa de possessió de la 
corporació entrant. La justificació de les quantitats percebudes en aquest any 
i l'eventual reintegrament de les quantitats no justificades, s’haurà de fer dins 
el termini de 15 dies, des de la presa de possessió de la corporació entrant. 

D’igual forma es prorratejarà en els casos en què es produeixin moviments 
de consellers cap a altres grups polítics dins d’un mateix mandat.
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De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els set grups 
ctualment configuren el Ple de la corporació percebran 

semestralment les quantitats assignades amb destinació als conceptes 
expressats en la llei. La quantia de la dotació es fixa a raó de 83,34 € 

€ mensuals per cada conseller comarcal adscrit al 

Mensual  TOTAL (anual)  
258,34 3.100,08 
195,84 2.350,08 
133,34 1.600,08 
120,84 1.450,08 
95,84 1.150,08 

95,84 1.150,08 

95,84 1.150,08 

Aquesta quantitat s’ingressarà a nom del grup comarcal a l’entitat bancària 
que assenyalin els respectius portaveus. Aquestes quantitats no es podran 
destinar al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al 

uisició de béns que puguin constituir actius 

Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter anual durant el mes de 
gener de cada any, excepte l’any de renovació de la corporació que es faran 

ent al de la fixació de les assignacions.  

Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta 
dotació, que posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que 
aquest ho demani, sens perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de 

Caldrà que cada grup polític comarcal disposi del pertinent número 
d’identificació fiscal i del corresponent compte corrent vinculat per tal de 

tacions hauran de ser justificades, reintegrant al Consell les 
quantitats no justificades. Per percebre, un nou lliurament per aquest 
concepte s’haurà d’haver justificat l’anterior. La justificació s’efectuarà amb 

questes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la 
se fins el dia de la presa de possessió de la 

corporació entrant. La justificació de les quantitats percebudes en aquest any 
es quantitats no justificades, s’haurà de fer dins 

el termini de 15 dies, des de la presa de possessió de la corporació entrant.  

D’igual forma es prorratejarà en els casos en què es produeixin moviments 
mateix mandat. 
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6. Nomenament dels representants de la Corporació en ò rgans 
siguin de la competència del Ple
 
El president manifesta que la proposta que porten a ple és la següent i dóna lectura als 
òrgans als quals hi tenen representació i el conseller o consellera comarcal que es 
proposa. Explica que a la Junta de Portaveus es va oferir el representant a la Junt
General en règim de comissió delegada del Consorci de Benestar Social Gironès 
Sr. Cornellà. Aquest va oferir a la resta de grups 
durant el mandat.  
 
El Sr. Palacio vol posar sobre la taula la mateixa 
Portaveus sobre el tema de la repartició d'algunes places. Com ja va expre
una compensació en la representació 
ha tingut el Sr. Cornellà per pode
General del Consorci de Benestar Social Gironès 
 
El Sr. Castel agraeix el gest del Sr. Cornellà pel fet de repartir 
de Benestar Social Gironès - Salt
 
La Sra. Pineda també agraeix al grup de la 
temps de representació. Manifesta que e
 
El Sr. Cornellà manifesta que no és ell el que decideix 
estat el seu grup la CUP-PA que ha volgut repartir aquesta representació amb tots els 
grups de la oposició. Ho ha decidit així 
demanat com a partit poder ser presents en aquest òrgan.
majoritari a la oposició no hi vam poder assistir. Creuen
i per tant, per coherència, ho reparteixen.
representats i altres que queden molt menys representats. Desitj
fet la CUP-PA el facin els altres partits si algun dia els hi toca governar
oposició també té dret a estar informada i a particip
òrgans com aquest en el que 
repartís més i no que dels quatre, tres fossin del govern i un de la oposició.
és una decisió dels que governen
 
La Sra. Pineda vol comentar un tema que li ha fet pensar 
solventar aquesta manca de representació d'alguns grups a dins del Consorci de 
social Gironès - Salt tal i com es va demanar 
que qualsevol representant dels grups 
assistir amb veu però sense vot 
que en aquest sentit es van modificar els estatuts de
delegada del Consorci. Si aquest fet no 
mínim sí que ho fa en el terreny de la 
així.  
 
El president respon que sí que 
però sense dret a vot. Li respon al 
moltes maneres però la representació en aquest consell co
de la comarca han volgut i així l'hem traslladada
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Nomenament dels representants de la Corporació en ò rgans 
siguin de la competència del Ple . 

El president manifesta que la proposta que porten a ple és la següent i dóna lectura als 
òrgans als quals hi tenen representació i el conseller o consellera comarcal que es 

Explica que a la Junta de Portaveus es va oferir el representant a la Junt
General en règim de comissió delegada del Consorci de Benestar Social Gironès 

quest va oferir a la resta de grups polítics repartir-se aquesta representació 

vol posar sobre la taula la mateixa qüestió que va posar a la Junta de 
sobre el tema de la repartició d'algunes places. Com ja va expre

representació dels grups polítics municipals. Agraeix el gest que 
ha tingut el Sr. Cornellà per poder cedir-nos un temps per ser representats a la Junta 

ci de Benestar Social Gironès - Salt.  

. Castel agraeix el gest del Sr. Cornellà pel fet de repartir la representació al Consorci 
Salt. Per coherència el seu vot serà en contra. 

també agraeix al grup de la CUP-PA el gest que han tingut de repartir del 
Manifesta que el seu vot serà afirmatiu.  

festa que no és ell el que decideix aquest repartiment s
PA que ha volgut repartir aquesta representació amb tots els 

Ho ha decidit així perquè com en els darrers quatre anys ja havien 
demanat com a partit poder ser presents en aquest òrgan. Com que no 

no hi vam poder assistir. Creuen que hi hauríem de poder anat tots 
ho reparteixen. És cert que hi ha alguns grups que queden molt 

representats i altres que queden molt menys representats. Desitja que aquest gest que ha 
PA el facin els altres partits si algun dia els hi toca governar

star informada i a participar dels diferents organismes.
òrgans com aquest en el que hi poden anar quatre representants 
repartís més i no que dels quatre, tres fossin del govern i un de la oposició.
és una decisió dels que governen. L'oposició ha quedat clar com ens organitzem. 

vol comentar un tema que li ha fet pensar el Sr. Cornellà
solventar aquesta manca de representació d'alguns grups a dins del Consorci de 

Salt tal i com es va demanar a la Junta de Portaveus 
dels grups que forment part del Consell Co

vot a les sessions de la Junta. Comenta que pel que té entès 
es van modificar els estatuts de la Junta General en comissió 

del Consorci. Si aquest fet no arregla aquesta manca de represent
mínim sí que ho fa en el terreny de la informació. Pregunta si els poden confirmar que és 

que a la Junta General del Consorci hi poden assi
Li respon al Sr. Cornellà que la representació es podria realitzar

resentació en aquest consell comarcal és la que els ciutadans 
rca han volgut i així l'hem traslladada en els òrgans de govern en els que hi 
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Nomenament dels representants de la Corporació en ò rgans col·legiats que 

El president manifesta que la proposta que porten a ple és la següent i dóna lectura als 
òrgans als quals hi tenen representació i el conseller o consellera comarcal que es 

Explica que a la Junta de Portaveus es va oferir el representant a la Junta 
General en règim de comissió delegada del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt al 

se aquesta representació 

posar a la Junta de 
sobre el tema de la repartició d'algunes places. Com ja va expressar no hi ha 

dels grups polítics municipals. Agraeix el gest que 
un temps per ser representats a la Junta 

la representació al Consorci 
serà en contra.  

el gest que han tingut de repartir del 

aquest repartiment sinó que ha 
PA que ha volgut repartir aquesta representació amb tots els 

perquè com en els darrers quatre anys ja havien 
m que no érem el grup 

que hi hauríem de poder anat tots 
És cert que hi ha alguns grups que queden molt 

a que aquest gest que ha 
PA el facin els altres partits si algun dia els hi toca governar. Que pensin que la 

ar dels diferents organismes. En 
epresentants estaria bé que es 

repartís més i no que dels quatre, tres fossin del govern i un de la oposició. Aquesta però 
. L'oposició ha quedat clar com ens organitzem.  

el Sr. Cornellà. Per intentar 
solventar aquesta manca de representació d'alguns grups a dins del Consorci de Benestar 

veus se'ls va respondre 
onsell Comarcal podia 

a les sessions de la Junta. Comenta que pel que té entès 
la Junta General en comissió 

aquesta manca de representació com a 
Pregunta si els poden confirmar que és 

a la Junta General del Consorci hi poden assistir amb veu 
que la representació es podria realitzar de 

rcal és la que els ciutadans 
govern en els que hi 
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tenim representació.  
 
Atès que l’art. 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’adopta
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;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
en contra del grup de C's. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Nomenar els consellers comarcals que seguidament s’esmenten com a 

representants d’aquesta corporació en les entitats, en les institucions i en els 
organismes que també s’indiquen, d’acord amb les previsio
en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen:

 
Consorci de Normalització Lingüística
Sra. Maria Mercè Roca i Perich
 
Patronat de l’Escola Politècnica
Sr. Xavier Vinyoles i Compta 
 
Consell Consultiu de la Gent Gran
Sr. Jaume Busquets i Arnau 
 
Consell Esportiu del Gironès
Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera
Sra. Roser Estañol i Torrent 
Sra. Lourdes Gelada i Astor 
 
Consell d’Iniciatives locals pel Medi Ambient
Sr. Joaquim Roca i Ventura 
 
Escola de Música del Gironès:
Sra. Estefania Carabellido i Bruns
Sra. Meritxell Rabionet Frigola
Sr. Oriol Pellicer i Sabrià 
Sr. Josep García i Rodríguez 
Sr. Juan María Castel Sucarrat 
Sr. Wilder Palacio Pineda 
Sra. Concepció Veray i Cama 
 
Consorci del Ter: 
Sr. David Mas i Roselló 
Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma
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Atès que l’art. 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;

votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP i del grup del PP, l'abstenció del grup de la CUP

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Nomenar els consellers comarcals que seguidament s’esmenten com a 
representants d’aquesta corporació en les entitats, en les institucions i en els 
organismes que també s’indiquen, d’acord amb les previsio
en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen:

Consorci de Normalització Lingüística  
Sra. Maria Mercè Roca i Perich 

Patronat de l’Escola Politècnica  
 

Consell Consultiu de la Gent Gran  

Consell Esportiu del Gironès  
Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera 

Consell d’Iniciatives locals pel Medi Ambient  

Escola de Música del Gironès:  
Estefania Carabellido i Bruns 
Meritxell Rabionet Frigola 

 
Sr. Juan María Castel Sucarrat  

 

Albert Peracaula i Boschsacoma 
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Atès que l’art. 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 

ran 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; 

votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
l'abstenció del grup de la CUP-PA 

GUANYEM BARCELONA-E i el vot 

Nomenar els consellers comarcals que seguidament s’esmenten com a 
representants d’aquesta corporació en les entitats, en les institucions i en els 
organismes que també s’indiquen, d’acord amb les previsions contingudes 
en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen: 
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Consell plenari del Consorci de les Gavarres:
Sr. Robert Mundet i Anglada 
Sr. Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz
 
Junta general en règim de comissió delegada del Con sorci de Benestar Social 
“Gironès – Salt” 
Sr. Jaume Busquets i Arnau 
Sr. Antoni Vidal i Sastre 
Sra. M. Àngels Vilà i Sastre  
El quart representant es distribuirà de la manera següent:
- del setembre de 2015 al maig de 2016: (CUP
- del juny de 2016 al març de 2017: (PSC
- de l'abril de 2017 al desembre de 2017: (C's) Sr. Juan María Castel i Sucarrat;
- del gener de 2018 al setembre de 2018: (ICV
GUANYEM BARCELONA-E) Sr. Wilder Palacio i Pineda;
- de l'octubre de 2018 al juny de 2019: (PP) Sra. Concepció Veray i Cama;
 
Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”
Sr. Jaume Busquets i Arnau 
 
Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Titular: Sr. Jaume Busquets i Arnau
Suplent: Sr. Xavier Vinyoles i Compta
 
Consorci de les Vies Verdes
Sr. Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz
 
Consell Direcció del Museu de la Terrissa de Quart 
Sra. Maria Mercè Roca i Perich
 
Mesa pel canvi climàtic Ajuntament de Girona 
Sr. Joaquim Roca i Ventura 
 
Segon.  Notificar el present acord a les entitats, institucions i organismes implicats.
 
7. Aprovació de la notificació per via telemàtica de les convoca tòries del ple, de les 
comissions informatives i dels òrgans d'aquesta cor poració als quals els conselle
i conselleres comarcals puguin ser convocats.
 
El President explica que aquest és el tema 
tothom hi està d'acord a sobre la taula han trobat el 
de notificació. Ell creu que és un pas important. 
telemàticament. S'estalviaran que el conserge 
comarca amb les convocatòries
 
El Sr. Pellicer només vol demanar un petit detall. M
d'aquesta mena de notificació però demana 
ocultes. En les notificacions que els han tramès fins ara les adreces eren visibles 
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Consell plenari del Consorci de les Gavarres:  

Sr. Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz 

Junta general en règim de comissió delegada del Con sorci de Benestar Social 

El quart representant es distribuirà de la manera següent: 
del setembre de 2015 al maig de 2016: (CUP-PA) Sr. Daniel Cornellà i Detrell;
del juny de 2016 al març de 2017: (PSC-CP) Sra. Iolanda Pinada i Balló;
de l'abril de 2017 al desembre de 2017: (C's) Sr. Juan María Castel i Sucarrat;
del gener de 2018 al setembre de 2018: (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

E) Sr. Wilder Palacio i Pineda; 
uny de 2019: (PP) Sra. Concepció Veray i Cama;

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”  

Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Titular: Sr. Jaume Busquets i Arnau 

Sr. Xavier Vinyoles i Compta 

Consorci de les Vies Verdes  
Sr. Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz 

Consell Direcció del Museu de la Terrissa de Quart  
Sra. Maria Mercè Roca i Perich 

Mesa pel canvi climàtic Ajuntament de Girona  

Notificar el present acord a les entitats, institucions i organismes implicats.

de la notificació per via telemàtica de les convoca tòries del ple, de les 
comissions informatives i dels òrgans d'aquesta cor poració als quals els conselle
i conselleres comarcals puguin ser convocats.  

aquest és el tema és el que ha comentat a l'in
tothom hi està d'acord a sobre la taula han trobat el document que autoritza

. Ell creu que és un pas important. Avui en dia tots estem comunicats 
'estalviaran que el conserge del Consell s'hagi de 

les convocatòries.  

és vol demanar un petit detall. Manifesta que estan totalment a favor 
d'aquesta mena de notificació però demana que les adreces de correu electrònic estiguin 
ocultes. En les notificacions que els han tramès fins ara les adreces eren visibles 
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Junta general en règim de comissió delegada del Con sorci de Benestar Social 

PA) Sr. Daniel Cornellà i Detrell; 
Iolanda Pinada i Balló; 

de l'abril de 2017 al desembre de 2017: (C's) Sr. Juan María Castel i Sucarrat; 
BARCELONA EN COMÚ-

uny de 2019: (PP) Sra. Concepció Veray i Cama; 

Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona  

Notificar el present acord a les entitats, institucions i organismes implicats. 

de la notificació per via telemàtica de les convoca tòries del ple, de les 
comissions informatives i dels òrgans d'aquesta cor poració als quals els conselle rs 

és el que ha comentat a l'inici del ple. Si 
que autoritza aquesta forma 

en dia tots estem comunicats 
del Consell s'hagi de passejar per tota la 

estan totalment a favor 
de correu electrònic estiguin 

ocultes. En les notificacions que els han tramès fins ara les adreces eren visibles i tenint 
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en compte que són dades personals i que la majoria
demana que de cares a futures 
 
El Sr. president manifesta que així es farà. 
 
Atès que la presidència del Consell Comarcal del Gironès ha proposat notificar per via 
telemàtica les convocatòries del ple, de les comissions informatives i dels òrgans 
d'aquesta corporació als quals els consellers i conselleres comarcals puguin ser 
convocats; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent a
 
Primer.  Aprovar que la notificació de les convocatòries 

informatives i dels òrgans d'aquesta corporació als quals els consellers i 
conselleres comarcals puguin ser convocats es realitzi per via telemàtica. Els 
membres hauran de signar una autorització, que els serà tramesa 
prèviament, que consentirà expressament ser notificat exclusivament per 
correu electrònic a l'adreça electrònica que haurà indicat. Els consellers i 
conselleres comarcals que manifestin la seva discon
per ser notificats de manera ordinària.

 
Segon.  La notificació electrònica als 

convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació 
procedent. 

 
 
8. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici de 2014.
 
El president manifesta que molts dels presents no hi eren
terme la Comissió Especial de C
de la resta de grups que hi tenien repre
pública en el que ningú hi ha presentat al·legacions i 
 
La Sra. Veray manifesta que anuncia la seva abstenció en aquest punt per coherència 
política donat que es refereix al compte general d'un pressupost en el qual ella no hi era 
present. Aquests coincideixen
part del govern d'aquest consell comarcal sinó que 
tornat a pactar amb els que avui tornen a ser els seus socis. 
 
El Sr. Palacio manifesta que atès que no coneixen 
s'absté en la votació d'aquest punt
 
El Sr. Castel manifesta que 
Entenen que el Tribunal de Comptes i Serveis d'I
el seu grup estarà amatent.  
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu
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en compte que són dades personals i que la majoria de nosaltres ha donat la seva pròpia 
de cares a futures es faci amb les adreces ocultes.  

que així es farà.  

Atès que la presidència del Consell Comarcal del Gironès ha proposat notificar per via 
ocatòries del ple, de les comissions informatives i dels òrgans 

d'aquesta corporació als quals els consellers i conselleres comarcals puguin ser 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar que la notificació de les convocatòries del ple, de les comissions 
informatives i dels òrgans d'aquesta corporació als quals els consellers i 
conselleres comarcals puguin ser convocats es realitzi per via telemàtica. Els 

hauran de signar una autorització, que els serà tramesa 
prèviament, que consentirà expressament ser notificat exclusivament per 
correu electrònic a l'adreça electrònica que haurà indicat. Els consellers i 
conselleres comarcals que manifestin la seva disconformitat podran optar 
per ser notificats de manera ordinària. 

La notificació electrònica als consellers i conselleres comarcals 
convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació 

general corresponent a l'exercici de 2014.

El president manifesta que molts dels presents no hi eren. Comenta que es va portar a 
terme la Comissió Especial de Comptes en la que es va informar favorablement per part 
de la resta de grups que hi tenien representació. S'ha portat terme el 

hi ha presentat al·legacions i ara ho porten a aprov

que anuncia la seva abstenció en aquest punt per coherència 
política donat que es refereix al compte general d'un pressupost en el qual ella no hi era 

. Aquests coincideixen en el període de temps en el qual el seu grup ja no formava 
n d'aquest consell comarcal sinó que vostès havien trencat el pacte i havien 

tornat a pactar amb els que avui tornen a ser els seus socis.  

El Sr. Palacio manifesta que atès que no coneixen quin és l'estat del comptes 
quest punt.  

El Sr. Castel manifesta que el seu vot serà l'abstenció perquè el seu grup no hi era
Entenen que el Tribunal de Comptes i Serveis d'Intervenció fan bé la seva feina i

Sra. Pineda manifesta que el seu grup també s'absté atenent que dos dels seus
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de nosaltres ha donat la seva pròpia 

Atès que la presidència del Consell Comarcal del Gironès ha proposat notificar per via 
ocatòries del ple, de les comissions informatives i dels òrgans 

d'aquesta corporació als quals els consellers i conselleres comarcals puguin ser 

del ple, de les comissions 
informatives i dels òrgans d'aquesta corporació als quals els consellers i 
conselleres comarcals puguin ser convocats es realitzi per via telemàtica. Els 

hauran de signar una autorització, que els serà tramesa 
prèviament, que consentirà expressament ser notificat exclusivament per 
correu electrònic a l'adreça electrònica que haurà indicat. Els consellers i 

formitat podran optar 

consellers i conselleres comarcals contindrà la 
convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació annexa que resulti 

general corresponent a l'exercici de 2014.  

. Comenta que es va portar a 
es va informar favorablement per part 

S'ha portat terme el període d'exposició 
a aprovació del Ple.  

que anuncia la seva abstenció en aquest punt per coherència 
política donat que es refereix al compte general d'un pressupost en el qual ella no hi era 

temps en el qual el seu grup ja no formava 
vostès havien trencat el pacte i havien 

quin és l'estat del comptes el seu grup 

el seu vot serà l'abstenció perquè el seu grup no hi era. 
ntervenció fan bé la seva feina i per tant 

absté atenent que dos dels seus tres 
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membres no formaven part del Consell
que no dubten de la bona feina dels serveis tècnics de la casa. 
 
El president manifesta que entenen perfectament les abstencions emeses. 
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 20
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 
comptes i estats previstos en l’ar
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 Comis
Especial de Comptes del dia 27 de maig de 2015
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 
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
grup d'ERC-AM i l'abstenció del grup de la CUP
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM
grup del PP. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar el compte general

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

 
Segon.  Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació

Relacions Institucionals
d’Hisenda de Girona
als efectes del que regula l’art
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
9. Coneixement de les resolucions de la Presidència
 
El president explica que la primera resolució és referent a la designació dels 
vicepresidents. El Sr. Joaquim Roca i Ventura, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich i el Sr. 
Eduard Berloso i Ferrer com a vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament
La segona resolució és referent a la constitució del 
següents membres: ell mateix, el Sr. Eduard Berloso i Ferrer, la Sra. Maria Mercè Roca i 
Perich i el Sr. Joaquim Roca i Ventura. També es constitueix el Consell de Coordi
Seguiment d'Expedients amb els 
Ferrer, el Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, la 
Sra. Roser Estañol i Torrent, el Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, la Sra.
Perich, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, el Sr. Francesc Triola i Riera i el Sr. Antoni Vidal i 
Sastre i en tercer lloc és constitueix la Junta de Portaveus amb els següents membres: ell 
mateix, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, el S
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membres no formaven part del Consell. No ho han pogut estudiar tot i que no comenta 
dubten de la bona feina dels serveis tècnics de la casa.  

l president manifesta que entenen perfectament les abstencions emeses. 

Atès que els comptes generals de l’exercici de 2014, integrats pels comptes del propi ens i 
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 

estats previstos en l’art. 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 Comis

27 de maig de 2015; 

Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 109, de data 8 de juny de 2015

ue durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM i l'abstenció del grup de la CUP-PA, del grup del PSC

EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

compte general de l’exercici de 2014 del Consell Comarcal del 
Gironès integrats pels comptes del propi ens i els de l’
local “Escola de Música del Gironès”. 

Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació
Relacions Institucionals 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’art. 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 

Coneixement de les resolucions de la Presidència . 

la primera resolució és referent a la designació dels 
El Sr. Joaquim Roca i Ventura, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich i el Sr. 

Eduard Berloso i Ferrer com a vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament
resolució és referent a la constitució del Consell de Presidència integrat pels 

membres: ell mateix, el Sr. Eduard Berloso i Ferrer, la Sra. Maria Mercè Roca i 
Perich i el Sr. Joaquim Roca i Ventura. També es constitueix el Consell de Coordi
Seguiment d'Expedients amb els següents membres: ell mateix, el Sr. Eduard Berloso i 
Ferrer, el Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, la 
Sra. Roser Estañol i Torrent, el Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, la Sra. 
Perich, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, el Sr. Francesc Triola i Riera i el Sr. Antoni Vidal i 
Sastre i en tercer lloc és constitueix la Junta de Portaveus amb els següents membres: ell 
mateix, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, el Sr. Marc Puigtió i Rebollo
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. No ho han pogut estudiar tot i que no comenta 

l president manifesta que entenen perfectament les abstencions emeses.  

, integrats pels comptes del propi ens i 
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 

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 

Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
8 de juny de 2015, i 

ue durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
PA, del grup del PSC-CP, del grup de 

GUANYEM BARCELONA-E i del 

del Consell Comarcal del 
Gironès integrats pels comptes del propi ens i els de l’organisme autònom 

Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació i 
de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació 

Sindicatura de Comptes, 
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 

la primera resolució és referent a la designació dels 
El Sr. Joaquim Roca i Ventura, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich i el Sr. 

Eduard Berloso i Ferrer com a vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament.  
Consell de Presidència integrat pels 

membres: ell mateix, el Sr. Eduard Berloso i Ferrer, la Sra. Maria Mercè Roca i 
Perich i el Sr. Joaquim Roca i Ventura. També es constitueix el Consell de Coordinació i 

membres: ell mateix, el Sr. Eduard Berloso i 
Ferrer, el Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, la 

 Maria Mercè Roca i 
Perich, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, el Sr. Francesc Triola i Riera i el Sr. Antoni Vidal i 
Sastre i en tercer lloc és constitueix la Junta de Portaveus amb els següents membres: ell 

Marc Puigtió i Rebollo, el Sr. Daniel 
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Cornellà i Detrell, la Sra. Iolanda Pineda i Balló
Wilder Palacio i Pineda i la Sra.
La tercera resolució es per designar a ell mateix, com a 
Informativa de Serveis a les Persones. Al Sr. Eduard Berloso i Ferrer, com a president de 
la Comissió Informativa de Serveis Propis. A la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, com a 
presidenta de la Comissió Informativa de Cultura. Al Sr
president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal. Al Sr. Narcís Boschdemont 
i Esparraguera, com a cap d’àrea d'Esports. A la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a 
cap d’àrea de Serveis Propis. A la Sra. Roser
l'EMG. Al Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, com a cap d’àrea de Serveis Tècnics. Al Sr. 
Francesc Triola i Riera, com a cap d’àrea de Joventut i al Sr. Antoni Vidal i Sastre, com a 
cap d’àrea de Promoció Econòmica.
La quarta resolució designa els membres de la Mesa de contractació amb caràcter 
permanent la qual estarà composta per com a president la Vicepresidència primera del 
Consell Comarcal del Gironès o conseller/a comarcal en qui delegui. Com a vocals: la Sra. 
Estefania Carabellido i Bruns, consellera comarcal en representació del grup de 
Convergència i Unió (CiU), la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, consellera comarcal en 
representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya 
AM), el Sr. Daniel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup de 
Candidatura d’Unitat Popular 
consellera comarcal en representació del grup de Candidatura de Progrés (PSC
Sr. Juan María Castel Sucarrat, conseller comarcal en representació del grup de 
Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s), el Sr. Wilder Palacio
comarcal en representació del grup d'ENTESA (ICV
GUANYEM BARCELONA-E), la Sra. 
representació del grup del Partit Popular (PP), el Sr. Carles Mulero i Punsí, gerent del 
Consell Comarcal del Gironès, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell 
Comarcal del Gironès, la Sra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal 
del Gironès i el coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació.
La cinquena resolució designa els membres integrants de la Comissió Informativa de 
Serveis Propis: com a presdien
Estefania Carabellido i Bruns, la Sra. 
Sra. Lourdes Gelada i Astor, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich
Rebollo, el Sr. Daniel Cornellà i Detrell, el Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes, el Sr. Juan María 
Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama. Com a 
membres de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal, el president el Sr. Joaquim 
Roca i Ventura i com a vocals: el Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
Rimbau i Muñoz, el Sr. Robert Mundet i Anglada
Albert Peracaula i Boschsacoma
Sabrià, la Sra. Iolanda Pineda i Balló, el Sr. Juan María Castel Sucarrat, el Sr. Wilder 
Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama, Com a membres de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones el president ell mateix i com a vocals: el Sr. N
Boschdemont i Esparraguera, el Sr. 
Sra. Meritxell Rabionet Frigola
el Sr. Joan Antoni Simón i Fernández, la Sra. Iolanda Pineda i Bal
Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pinedai la Sra. Concepció Veray i Cama i finalment 
designa els membres integrants de la Comissió Informativa de Cultura i com a presidenta 
la Sra. Maria Mercè Roca i Perich i com a vocals: la S
Miquel Terrádez i Valmaña, el Sr. Josep Boschdemont i Puig, el Sr. Eduard Berloso i 
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Iolanda Pineda i Balló, el Sr. Juan María Castel Sucarrat, 
Wilder Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama. 
La tercera resolució es per designar a ell mateix, com a president de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones. Al Sr. Eduard Berloso i Ferrer, com a president de 
la Comissió Informativa de Serveis Propis. A la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, com a 
presidenta de la Comissió Informativa de Cultura. Al Sr. Joaquim Roca i Ventura, com a 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal. Al Sr. Narcís Boschdemont 
i Esparraguera, com a cap d’àrea d'Esports. A la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a 
cap d’àrea de Serveis Propis. A la Sra. Roser Estañol i Torrent, com a cap d’àrea de 
l'EMG. Al Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, com a cap d’àrea de Serveis Tècnics. Al Sr. 
Francesc Triola i Riera, com a cap d’àrea de Joventut i al Sr. Antoni Vidal i Sastre, com a 
cap d’àrea de Promoció Econòmica. 

arta resolució designa els membres de la Mesa de contractació amb caràcter 
permanent la qual estarà composta per com a president la Vicepresidència primera del 
Consell Comarcal del Gironès o conseller/a comarcal en qui delegui. Com a vocals: la Sra. 

nia Carabellido i Bruns, consellera comarcal en representació del grup de 
Convergència i Unió (CiU), la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, consellera comarcal en 
representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC

iel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup de 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA), la Sra. Iolanda Pineda i Balló, 
consellera comarcal en representació del grup de Candidatura de Progrés (PSC

Castel Sucarrat, conseller comarcal en representació del grup de 
Partido de la Ciudadania (C’s), el Sr. Wilder Palacio

comarcal en representació del grup d'ENTESA (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
E), la Sra. Concepció Veray i Cama, consellera comarcal en 

representació del grup del Partit Popular (PP), el Sr. Carles Mulero i Punsí, gerent del 
Consell Comarcal del Gironès, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell 

ra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal 
i el coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació.

designa els membres integrants de la Comissió Informativa de 
Serveis Propis: com a presdient el Sr. Eduard Berloso i Ferrer i com a vocals: la Sra. 
Estefania Carabellido i Bruns, la Sra. Marta Madrenas i Mir, el Sr. Isidre Alís i Meya

, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, el Sr. Marc Puigtió i 
Cornellà i Detrell, el Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes, el Sr. Juan María 

Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama. Com a 
membres de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal, el president el Sr. Joaquim 

entura i com a vocals: el Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, el Sr. Lluís de Manuel
Rimbau i Muñoz, el Sr. Robert Mundet i Anglada, el Sr. Xavier Vinyoles i Compta
Albert Peracaula i Boschsacoma, la Sra. M. Àngels Vilà i Sastre, el Sr. Oriol Pellicer i
Sabrià, la Sra. Iolanda Pineda i Balló, el Sr. Juan María Castel Sucarrat, el Sr. Wilder 
Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama, Com a membres de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones el president ell mateix i com a vocals: el Sr. N
Boschdemont i Esparraguera, el Sr. David Mas i Roselló, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, la 

Meritxell Rabionet Frigola, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, el Sr. Francesc Triola i Riera
el Sr. Joan Antoni Simón i Fernández, la Sra. Iolanda Pineda i Balló, el Sr. Juan María 
Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pinedai la Sra. Concepció Veray i Cama i finalment 
designa els membres integrants de la Comissió Informativa de Cultura i com a presidenta 
la Sra. Maria Mercè Roca i Perich i com a vocals: la Sra. Roser Estañol i Torrent, el Sr. 
Miquel Terrádez i Valmaña, el Sr. Josep Boschdemont i Puig, el Sr. Eduard Berloso i 
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Juan María Castel Sucarrat, el Sr. 

president de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones. Al Sr. Eduard Berloso i Ferrer, com a president de 
la Comissió Informativa de Serveis Propis. A la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, com a 

. Joaquim Roca i Ventura, com a 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal. Al Sr. Narcís Boschdemont 
i Esparraguera, com a cap d’àrea d'Esports. A la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a 

Estañol i Torrent, com a cap d’àrea de 
l'EMG. Al Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, com a cap d’àrea de Serveis Tècnics. Al Sr. 
Francesc Triola i Riera, com a cap d’àrea de Joventut i al Sr. Antoni Vidal i Sastre, com a 

arta resolució designa els membres de la Mesa de contractació amb caràcter 
permanent la qual estarà composta per com a president la Vicepresidència primera del 
Consell Comarcal del Gironès o conseller/a comarcal en qui delegui. Com a vocals: la Sra. 

nia Carabellido i Bruns, consellera comarcal en representació del grup de 
Convergència i Unió (CiU), la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, consellera comarcal en 

Acord Municipal (ERC-
iel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup de 

PA), la Sra. Iolanda Pineda i Balló, 
consellera comarcal en representació del grup de Candidatura de Progrés (PSC-CP), el 

Castel Sucarrat, conseller comarcal en representació del grup de 
Partido de la Ciudadania (C’s), el Sr. Wilder Palacio Pineda, conseller 

BARCELONA EN COMÚ-
Concepció Veray i Cama, consellera comarcal en 

representació del grup del Partit Popular (PP), el Sr. Carles Mulero i Punsí, gerent del 
Consell Comarcal del Gironès, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell 

ra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal 
i el coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació. 

designa els membres integrants de la Comissió Informativa de 
t el Sr. Eduard Berloso i Ferrer i com a vocals: la Sra. 

Isidre Alís i Meya, la 
, el Sr. Marc Puigtió i 

Cornellà i Detrell, el Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes, el Sr. Juan María 
Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama. Com a 
membres de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal, el president el Sr. Joaquim 

, el Sr. Lluís de Manuel-
Xavier Vinyoles i Compta, el Sr. 

, el Sr. Oriol Pellicer i 
Sabrià, la Sra. Iolanda Pineda i Balló, el Sr. Juan María Castel Sucarrat, el Sr. Wilder 
Palacio i Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama, Com a membres de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones el president ell mateix i com a vocals: el Sr. Narcís 

, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, la 
Marc Puigtió Rebollo, el Sr. Francesc Triola i Riera, 

ló, el Sr. Juan María 
Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i Pinedai la Sra. Concepció Veray i Cama i finalment 
designa els membres integrants de la Comissió Informativa de Cultura i com a presidenta 

ra. Roser Estañol i Torrent, el Sr. 
Miquel Terrádez i Valmaña, el Sr. Josep Boschdemont i Puig, el Sr. Eduard Berloso i 
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Ferrer, el Sr. Francesc Triola i Riera, el Sr. Antoni Vidal i Sastre, el Sr. Albert Saus i Masó, 
el Sr. Josep García i Rodríguez, el Sr.
Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama.
 
La Sra. Veray comenta que el president h
pròpiament el cartipàs. Manifesta que sempre han
polític. És el moment en què el president explica com estructurarà 
com es fa efectiu el pacte de govern que hi ha hagut.
democràtica i Esquerra Republicana.
parlar. Personalment no vol entrar a debatre les vicepresidències i les seves dedicacions, 
el seu sou en comparació amb quatre anys enrere 
cobrar 250 euros a 300 euros
que és molt fàcil fer demagògia amb 
població està a l'expectativa de veure què diem els polítics.
defensar que vulguin que desapareguin els consells
cada grup cregui però pensa que 
ser lleial a la institució i a l'administració que es represe
opinió referent a què haurien de
els consells comarcals mentre ella
vol és el millor per la seva comarca i que tots hi treballem.
seva presa de possessió i ho repeteix 
les persones que formen de la comarca.
d'acord en un sou o en un altre perquè és molt fàcil fer demagògia però sí que ha de di
que el cartipàs que presenta, el pacte de govern al que ha arribat no és, ni molt menys, el 
que nosaltres creiem que és millor per aquesta comarca.
a ningú li pot sorprendre el que està dient.
benefici dels ciutadans de la comarca del Gironès. Pensen
com s'ha dit n'hi ha una de més, també s'han creat en funció de l'equilibri i el repartiment 
entre les tres forces polítiques: Convergència, Unió D
Els equilibris són difícils, sempre en un pacte de govern però a vegades cal pensar no 
només en els equilibris de dins del partit sinó en els equilibris territorials de la pròpia 
comarca. Tots són regidors o alcaldes dels difere
aquest s'hauria d'haver primat per sobre dels partits
tenen més dificultats alhora de treballar 
pas els més grans com pot ser Girona.
totes les formacions polítiques que estem a la oposició en relació al Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt. Li comenta al Sr. Cornellà que ja sap que ell li molesta molt que el 
seu partit tingui un conseller comarcal perquè hi ha fet referència quan ha parlat. Ha dit 
només amb un regidor té representant 
s'hauria de plantejar el número de vots que treu el seu partit en certs llocs. Qualsevol 
força política, no només la seva, un cop forma part d'un consell comarcal 
membre de les comissions informatives
sobrerepresentats. El que tindran és que estaran sobredes
haurà d'arribar a tot. Reitera que un cop estan
ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ
fora de les de les comissions informatives. Entén que digui que estan sobrerepresentats 
els del grups de CIU I d'ERC. Els altres tres grups no tenen 
matitzar-ho perquè ha semblat que volia dir que 
tindran molta feina.  
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Francesc Triola i Riera, el Sr. Antoni Vidal i Sastre, el Sr. Albert Saus i Masó, 
el Sr. Josep García i Rodríguez, el Sr. Juan María Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i 
Pineda i la Sra. Concepció Veray i Cama. 

a. Veray comenta que el president ho ha dit en la seva intervenció. A
às. Manifesta que sempre han concebut el cartipàs

el president explica com estructurarà el seu equip de govern i 
es fa efectiu el pacte de govern que hi ha hagut. En aquest cas 

i Esquerra Republicana. Nosaltres creiem que aquest era el moment de 
ol entrar a debatre les vicepresidències i les seves dedicacions, 

el seu sou en comparació amb quatre anys enrere o si un conseller sense 
euros. Creu i la Sra. Carabellido ho ha dit en la seva intervenció 

que és molt fàcil fer demagògia amb els sous i més en aquests moments en què tota la 
població està a l'expectativa de veure què diem els polítics. Troba que és molt legítim 

vulguin que desapareguin els consells comarcals, les diputacions o el que 
pensa que mentre es forma part de la institució el que s'ha de fer és 

a l'administració que es representa. Malgrat el seu partit 
referent a què haurien de ser, com haurien de funcionar i com s'haurien d'organitzar 

nsells comarcals mentre ella ostenti la representació de consellera comarcal el que 
vol és el millor per la seva comarca i que tots hi treballem. Ho va dir en la intervenció de la 

i ho repeteix com més units millor en favor i en benefici de totes 
les persones que formen de la comarca. Com ha dit no entrarà en dir si està més o menys 
d'acord en un sou o en un altre perquè és molt fàcil fer demagògia però sí que ha de di

que presenta, el pacte de govern al que ha arribat no és, ni molt menys, el 
que nosaltres creiem que és millor per aquesta comarca. Creu que això és una evidència i 
a ningú li pot sorprendre el que està dient. Aquest no serà el pacte que 

e la comarca del Gironès. Pensen que en les vicepresidències, i 
com s'ha dit n'hi ha una de més, també s'han creat en funció de l'equilibri i el repartiment 

polítiques: Convergència, Unió Democràtica i Esquerra Republicana. 
Els equilibris són difícils, sempre en un pacte de govern però a vegades cal pensar no 
només en els equilibris de dins del partit sinó en els equilibris territorials de la pròpia 

ots són regidors o alcaldes dels diferents municipis de la comarca.
aquest s'hauria d'haver primat per sobre dels partits. Els municipis més petits o 
tenen més dificultats alhora de treballar haurien de tenir un paper més important que no 

ls més grans com pot ser Girona. Agraeix al grup de la CUP-PA que 
totes les formacions polítiques que estem a la oposició en relació al Consorci de Benestar 

comenta al Sr. Cornellà que ja sap que ell li molesta molt que el 
onseller comarcal perquè hi ha fet referència quan ha parlat. Ha dit 

només amb un regidor té representant al consell comarcal. Manifesta que potser 
s'hauria de plantejar el número de vots que treu el seu partit en certs llocs. Qualsevol 

a, no només la seva, un cop forma part d'un consell comarcal 
les comissions informatives. El Sr. Cornellà ha volgut insinuar

tindran és que estaran sobredesbordats de feina perquè un sol 
d'arribar a tot. Reitera que un cop estan representats el seu partit, el de C's o el de 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E
de les comissions informatives. Entén que digui que estan sobrerepresentats 

d'ERC. Els altres tres grups no tenen marge de maniobra. Volia 
ho perquè ha semblat que volia dir que estàvem sobrereprentats
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Francesc Triola i Riera, el Sr. Antoni Vidal i Sastre, el Sr. Albert Saus i Masó, 
Juan María Castel Sucarrat, el Sr. Wilder Palacio i 

o ha dit en la seva intervenció. Això és 
cartipàs com a un debat 
el seu equip de govern i 

En aquest cas Convergència, Unió 
st era el moment de 

ol entrar a debatre les vicepresidències i les seves dedicacions, 
conseller sense càrrec passa de 
ho ha dit en la seva intervenció 

moments en què tota la 
roba que és molt legítim 

comarcals, les diputacions o el que 
mentre es forma part de la institució el que s'ha de fer és 

Malgrat el seu partit te una 
s'haurien d'organitzar 

ostenti la representació de consellera comarcal el que 
Ho va dir en la intervenció de la 

com més units millor en favor i en benefici de totes 
Com ha dit no entrarà en dir si està més o menys 

d'acord en un sou o en un altre perquè és molt fàcil fer demagògia però sí que ha de dir 
que presenta, el pacte de govern al que ha arribat no és, ni molt menys, el 

Creu que això és una evidència i 
quest no serà el pacte que més anirà en 

les vicepresidències, i 
com s'ha dit n'hi ha una de més, també s'han creat en funció de l'equilibri i el repartiment 

ica i Esquerra Republicana. 
Els equilibris són difícils, sempre en un pacte de govern però a vegades cal pensar no 
només en els equilibris de dins del partit sinó en els equilibris territorials de la pròpia 

nts municipis de la comarca. Creuen que 
ls municipis més petits o els que 

haurien de tenir un paper més important que no 
que hagi donat joc a 

totes les formacions polítiques que estem a la oposició en relació al Consorci de Benestar 
comenta al Sr. Cornellà que ja sap que ell li molesta molt que el 

onseller comarcal perquè hi ha fet referència quan ha parlat. Ha dit 
al consell comarcal. Manifesta que potser també 

s'hauria de plantejar el número de vots que treu el seu partit en certs llocs. Qualsevol 
a, no només la seva, un cop forma part d'un consell comarcal té dret a ser 

insinuar que estaven 
rdats de feina perquè un sol 

el seu partit, el de C's o el de 
E no se'ls pot deixar 

de les comissions informatives. Entén que digui que estan sobrerepresentats 
marge de maniobra. Volia 

sobrereprentats i manifesta que 
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La Sra. Pineda li agradaria atè
indemnitzacions saber la comparativa. No demana que se li contesti ara ja entén que no 
pot ser però demana que li facin 
l'actual mandat i l'anterior Per altra banda dema
coneixement de les resolucions de presidència
avançar a la Junta de Portaveus 
dit que cada dos mesos els hi passaran 
present pels propers plens. El president ha fet referència a decrets de designacions de 
caps d'àrea, al seu grup els interessa tenir
per tractar temes concrets.  
 
El gerent respon que en el ple de 
fer però explica que abans de cada P
entre un ple i un altre.   
 
La Sra. Pineda per tant entén
des del nou mandat.  
 
El Sr. gerent respon que els hi trametran una relació. 
 
El Secretari manifesta que s'envia una relació on hi consta la numeració i un resum del 
contingut. No s'envia còpia del decret. 
referència no s'havien enviat perquè són de data d'avui però estan a la seva disposició 
evidentment.  
 
El Sr. Cornellà comenta que potser no s'ha explicat bé. 
les comissions informatives hi hagué
en general, que al Consell Comarcal entenent que la comarca és molt gran sorprèn que 
amb un regidor en tota la comarca ja es pugui estar 
de les comissions informatives, tots els grup
això nosaltres hem fet el gest amb el Consorci de Benestar Social Gironès 
que tots els grups han de disposar de la mateixa informació. Un altre tema diferent és el
tema de la representació aquí al Consell.
funcionessin com ells voldrien a través d'un C
això perquè certs partits ja no formarien part d'aquest consell comarca
forma general recorda que el cartipàs no els ha agradat perquè creuen que s'hagués 
pogut fer les coses molt diferents. 
arribat a un acord per fer un canvi en aquest consell comarcal
perquè cada un nombre d'anys va bé que hi hagi un canvi i que no tot quedi igual com 
passa molt sovint. En aquest consell comarcal ha passat molt sovint que han anat 
canviant les coses però tampoc no han canviat tant.
amb Esquerra, després amb el PP, despré
els mateixos partits. Per tot això el seu grup a cada punt ha anat explicant el seu 
posicionament general i ho repeteix aquí. Li sap greu que l'altre dia
demanés poder governar amb Convergència i Unió. Haguessin preferit que demanes que 
governessin les forces d'esquerra. Sembla que tothom vol governar amb Convergència 
com ja ha passat en el Consell Comarcal del Baix Empordà on manen Socialis
Convergència. Suposa que els partits polítics es dediquen a intercanviar cromos, se 
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La Sra. Pineda li agradaria atès que no se li ha contestat quan parlaven dels sous 
la comparativa. No demana que se li contesti ara ja entén que no 

facin arribar. Vol tenir la comparativa de retribucions
or Per altra banda demana i ho diu perquè ho desconeix referent al 

coneixement de les resolucions de presidència. Les que acaba de comentar ja les va 
avançar a la Junta de Portaveus però no estaven unides a la documentació del Ple. Li han 
dit que cada dos mesos els hi passaran el plec de decrets. Demana que ho tinguin 

El president ha fet referència a decrets de designacions de 
caps d'àrea, al seu grup els interessa tenir-ho per saber a quin consellers 

El gerent respon que en el ple de cartipàs de la darrera legislatura no recorda 
de cada Ple es tramet la relació de tots els decrets em

entén que abans del 21 d'octubre els trametran tots els decrets 

El Sr. gerent respon que els hi trametran una relació.  

El Secretari manifesta que s'envia una relació on hi consta la numeració i un resum del 
. No s'envia còpia del decret. Tot i que són consultables. Els decrets a què fa 

referència no s'havien enviat perquè són de data d'avui però estan a la seva disposició 

El Sr. Cornellà comenta que potser no s'ha explicat bé. Evidentment n
hi hagués representació dels grups més minoritaris

que al Consell Comarcal entenent que la comarca és molt gran sorprèn que 
amb un regidor en tota la comarca ja es pugui estar representat al Consell. No volia dir res 

s informatives, tots els grups tenen el dret a tenir tota la informació i per 
em fet el gest amb el Consorci de Benestar Social Gironès 

que tots els grups han de disposar de la mateixa informació. Un altre tema diferent és el
tema de la representació aquí al Consell. Per altra banda també vol dir que si 

om ells voldrien a través d'un Consell d'Alcaldes s'estalviarien 
això perquè certs partits ja no formarien part d'aquest consell comarca

el cartipàs no els ha agradat perquè creuen que s'hagués 
pogut fer les coses molt diferents. Com ja van dir els grups d'esquerres podien
arribat a un acord per fer un canvi en aquest consell comarcal. Els canvis són positius, 

cada un nombre d'anys va bé que hi hagi un canvi i que no tot quedi igual com 
passa molt sovint. En aquest consell comarcal ha passat molt sovint que han anat 
canviant les coses però tampoc no han canviat tant. El Grup de Convergència 
amb Esquerra, després amb el PP, després amb ERC de nou. Sempre s'ho han repartit 

Per tot això el seu grup a cada punt ha anat explicant el seu 
posicionament general i ho repeteix aquí. Li sap greu que l'altre dia
demanés poder governar amb Convergència i Unió. Haguessin preferit que demanes que 
governessin les forces d'esquerra. Sembla que tothom vol governar amb Convergència 
com ja ha passat en el Consell Comarcal del Baix Empordà on manen Socialis

Suposa que els partits polítics es dediquen a intercanviar cromos, se 
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aven dels sous i les 
la comparativa. No demana que se li contesti ara ja entén que no 

comparativa de retribucions entre 
u perquè ho desconeix referent al 

. Les que acaba de comentar ja les va 
ides a la documentació del Ple. Li han 

decrets. Demana que ho tinguin 
El president ha fet referència a decrets de designacions de 

per saber a quin consellers s'han de dirigit 

no recorda com es va 
le es tramet la relació de tots els decrets emesos 

tubre els trametran tots els decrets 

El Secretari manifesta que s'envia una relació on hi consta la numeració i un resum del 
n consultables. Els decrets a què fa 

referència no s'havien enviat perquè són de data d'avui però estan a la seva disposició 

Evidentment no qüestionava que a 
representació dels grups més minoritaris. Parlava, 

que al Consell Comarcal entenent que la comarca és molt gran sorprèn que 
al Consell. No volia dir res 

tenen el dret a tenir tota la informació i per 
em fet el gest amb el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Pensen 

que tots els grups han de disposar de la mateixa informació. Un altre tema diferent és el 
Per altra banda també vol dir que si els consells 

s'estalviarien haver de dir 
això perquè certs partits ja no formarien part d'aquest consell comarcal. En darrer lloc i de 

el cartipàs no els ha agradat perquè creuen que s'hagués 
dir els grups d'esquerres podien haver 

ls canvis són positius, 
cada un nombre d'anys va bé que hi hagi un canvi i que no tot quedi igual com 

passa molt sovint. En aquest consell comarcal ha passat molt sovint que han anat 
nvergència ha pactat 

. Sempre s'ho han repartit 
Per tot això el seu grup a cada punt ha anat explicant el seu 

posicionament general i ho repeteix aquí. Li sap greu que l'altre dia la Sra. Pineda 
demanés poder governar amb Convergència i Unió. Haguessin preferit que demanes que 
governessin les forces d'esquerra. Sembla que tothom vol governar amb Convergència 
com ja ha passat en el Consell Comarcal del Baix Empordà on manen Socialistes amb 

Suposa que els partits polítics es dediquen a intercanviar cromos, se 
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n'alegren molt pels partits. Però el seu 
seva guerra. Cada municipi treballa de la manera que creu més convenient 
el pacte d'un municipi per un pacte al consell o en un altre municipi. No hi creuen en 
aquest joc polític. En l'únic que creuen 
seus pobles treballen per aquell poble i no per canviar c
alcaldies en altres administracions
 
El Sr. Palacio demana pel que fa al punt número vuit de l'ordre del dia d'aquest ple 
agradaria saber quin és el contingut d
ho ha de demanar a la interventora. Li agradaria disposar d'aquest compte
de grups també el volen.  
 
El Sr. Castel vol fer un petit aclariment. Ha sentit diverses vegades la paraula demag
Des del seu grup i en primera persona una de les primeres pregun
al president era si es podia renunciar al sou i de quina manera
coherència amb el que verbalitzem i amb
dins de l'àmbit local la primera pregunta que li van f
quina manera es podia renunciar al sou.
 
El president respon al Sr. Cornellà 
pels resultat electorals a la comarca del Gironès. Si la CUP
una cosa i si en tingués catorze
Republicana en té nou i cada grup té el que li
que fa al que ha demanat el Sr. Palacio 
interventora o al gerent i se li facilitarà.
comarcal, el seu funcionament i la seva estructura 
durant els darrers quatre anys com a 
futura llei de governs locals que al final no s'ha acabat d'aprovar.
tenim és la que diu que el Consell 
venen nomenats pels resultats electorals a la comarca del Gironès
podria ser molt ampli. Hi han treballat
vuit consells comarcals de la província per tal de canviar una mica l'estructura, el 
funcionament, les competències i sobretot el finançament dels consells comarcals. 
segueix treballant. La llei de governs locals ha quedat 
Catalunya i per tant hem de seguir treballant amb el marge de maniobra que tenim. Pel 
que a la pregunta del Sr. Castel respecte al sou creu que cobrarà el seu i a partir d'aquí el 
pot donar o fer-ne el que cregui convenient. Però el que pertoca és que el rebi.
 
El secretari manifesta que tots els drets son renunciables. Si el Sr. Castel renuncia per 
escrit manifestant que no ho vol percebre el sou aquest quedarà en el pressupost del 
Consell Comarcal.  
 
El Sr. Castel manifesta que aquesta era la seva intenció però des del seu pa
serveis jurídics, els han dit que es tracta d'un sou irrenunciable
president el que sí que pot fer 
aquest sentit i per això realitza l'aclariment. 
 
El Sr. Secretari manifesta que no ho discutirà però si hagués de fer un informe no veu 
perquè no hauria de ser renunciable 
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n'alegren molt pels partits. Però el seu partit no canvia res per res. C
seva guerra. Cada municipi treballa de la manera que creu més convenient 
el pacte d'un municipi per un pacte al consell o en un altre municipi. No hi creuen en 
aquest joc polític. En l'únic que creuen és que els que es presenten pel nostre

per aquell poble i no per canviar cromos, donar
administracions.  

demana pel que fa al punt número vuit de l'ordre del dia d'aquest ple 
és el contingut del compte general de l'any 2014. Suposa que això 

la interventora. Li agradaria disposar d'aquest compte

El Sr. Castel vol fer un petit aclariment. Ha sentit diverses vegades la paraula demag
es del seu grup i en primera persona una de les primeres preguntes que li va traslladar 

al president era si es podia renunciar al sou i de quina manera. Des del seu grup 
ncia amb el que verbalitzem i amb el que expliquem de la supressió i les duplicitats

dins de l'àmbit local la primera pregunta que li van formular al president va ser com i de 
quina manera es podia renunciar al sou.  

El president respon al Sr. Cornellà comentant que la representació 
pels resultat electorals a la comarca del Gironès. Si la CUP-PA té quatre consellers és 

catorze potser hauria de ser una altra. Ara mateix Esquerra 
cana en té nou i cada grup té el que li pertoca respecte els resultat

el Sr. Palacio li respon que la sol·licitud s'ha de formular 
interventora o al gerent i se li facilitarà. Han parlat molt de la constitució del Consell 
comarcal, el seu funcionament i la seva estructura política o no política
durant els darrers quatre anys com a consell comarcal han participat molt activament en la 
futura llei de governs locals que al final no s'ha acabat d'aprovar. De moment la llei 

onsell Comarcal del Gironès està format per 33 consellers
venen nomenats pels resultats electorals a la comarca del Gironès, a partir d'aquí el debat 

i han treballat, han presentat una proposta consensuada amb els 
s de la província per tal de canviar una mica l'estructura, el 

funcionament, les competències i sobretot el finançament dels consells comarcals. 
a llei de governs locals ha quedat aparcada en el Parlament de 
em de seguir treballant amb el marge de maniobra que tenim. Pel 

que a la pregunta del Sr. Castel respecte al sou creu que cobrarà el seu i a partir d'aquí el 
ne el que cregui convenient. Però el que pertoca és que el rebi.

nifesta que tots els drets son renunciables. Si el Sr. Castel renuncia per 
escrit manifestant que no ho vol percebre el sou aquest quedarà en el pressupost del 

El Sr. Castel manifesta que aquesta era la seva intenció però des del seu pa
serveis jurídics, els han dit que es tracta d'un sou irrenunciable. Com 
president el que sí que pot fer és donar aquest sou. Ho diu per si hi ha desconeixement en 
aquest sentit i per això realitza l'aclariment.  

El Sr. Secretari manifesta que no ho discutirà però si hagués de fer un informe no veu 
no hauria de ser renunciable el sou de conseller comarcal. Hi ha un principi en dret 
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. Cada municipi fa la 
seva guerra. Cada municipi treballa de la manera que creu més convenient i no canviem 
el pacte d'un municipi per un pacte al consell o en un altre municipi. No hi creuen en 

és que els que es presenten pel nostre partit als 
onar presidències o 

demana pel que fa al punt número vuit de l'ordre del dia d'aquest ple que li 
el compte general de l'any 2014. Suposa que això 

la interventora. Li agradaria disposar d'aquest compte. Potser la resta 

El Sr. Castel vol fer un petit aclariment. Ha sentit diverses vegades la paraula demagògia. 
tes que li va traslladar 
Des del seu grup per 

la supressió i les duplicitats 
ormular al president va ser com i de 

 en el consell prové 
PA té quatre consellers és 

Ara mateix Esquerra 
pertoca respecte els resultats electorals. Pel 

s'ha de formular a la 
Han parlat molt de la constitució del Consell 

política o no política. Manifesta que 
han participat molt activament en la 

De moment la llei que 
à format per 33 consellers que 

a partir d'aquí el debat 
han presentat una proposta consensuada amb els 

s de la província per tal de canviar una mica l'estructura, el 
funcionament, les competències i sobretot el finançament dels consells comarcals. S'hi 

en el Parlament de 
em de seguir treballant amb el marge de maniobra que tenim. Pel 

que a la pregunta del Sr. Castel respecte al sou creu que cobrarà el seu i a partir d'aquí el 
ne el que cregui convenient. Però el que pertoca és que el rebi.  

nifesta que tots els drets son renunciables. Si el Sr. Castel renuncia per 
escrit manifestant que no ho vol percebre el sou aquest quedarà en el pressupost del 

El Sr. Castel manifesta que aquesta era la seva intenció però des del seu partit, els seus 
om molt bé ha dit el 

Ho diu per si hi ha desconeixement en 

El Sr. Secretari manifesta que no ho discutirà però si hagués de fer un informe no veu 
i ha un principi en dret 
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que així ho estipula, tots els drets són renunciables.
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 

Vist i plau, 
El president 

 
 
 
 
 
 

Jaume Busquets i Arnau
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així ho estipula, tots els drets són renunciables.  

queden assabentats de la informació facilitada.

La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general

Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas
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queden assabentats de la informació facilitada. 

La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 

El secretari general 

Jordi Batllori i Nouvilas 


