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ACTA NÚM. 5/16 
 
Núm. de la sessió: 5/16 
Caràcter: extraordinària 
Data: catorze de setembre de dos mil setze (14/09/2016) 
Horari: de les set i cinc minuts a un quart de vuit del vespre  
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera  
Josep Boschdemont i Puig 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz  
David Mas i Roselló  
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  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero 
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama 
 
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusen la seva absència:  
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Daniel Cornellà i Detrell 
Robert Mundet i Anglada  
Joan Antoni Simon i Fernández  
M. Àngels Vilà i Sastre  
 
1. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici de 2015. 
 
El president recorda que van portar a terme la Comissió Especial de Comptes el dia 13 de 
juliol de 2016. Ha estat a exposició pública sense que ningú hi hagi presentat al·legacions. 
Els altres anys aquesta aprovació es portava a terme en un ple ordinari però engany s'ha 
hagut de fer mitjançant aquest ple extraordinari pels terminis existents de presentació de 
documentació.  
 
La Sra. Dalmau explica que la Comissió Especial de Comptes es va reunir al mes de juliol 
i va dictaminar favorablement el Compte General. Ha estat exposat al públic durant 15 
dies i durant aquests i vuit dies més s'han pogut presentar al·legacions. No se n'ha rebut 
cap i per tant correspon que el plenari de la corporació aprovar el Compte General. 
Aquest està format pel compte del propi Consell Comarcal, pel compte de l'organisme 
autònom Escola de Música del Gironès i enguany, com a novetat, degut a LRSAL i a 
l'adscripció del Consorci al Consell Comarcal també hi figura el compte del Consorci de 
Benestar Social Gironès - Salt. El Consorci, per la seva banda, també ha seguit la 
tramitació i ha aprovat el compte per part de la Junta General. La seva aprovació s'ha de 
fer abans del dia 1 d'octubre i es trametrà a la Sindicatura de Comptes per la fiscalització 
posterior que es pugui produir.  
 
El Sr. Palacio comenta, com ja va fer en el darrer ple, que seria interessant que es fes la 
valoració política de l'ús de part del romanent de tresoreria per complementar serveis o 
quelcom que considerem que pugui ser necessària o beneficiosa pels serveis que el 
Consell Comarcal presta. Tenim un romanent de tresoreria de 183.000 euros. Estaria bé 
que això es pogués plantejar tenint en compte que és una quantitat que tenim a la 
guardiola. Seria interessant fer aquesta valoració política.  
 
El president pregunta què vol dir exactament el Sr. Palacio. Vol dir gastar-los en alguna 
cosa que sigui deficitària o en alguna iniciativa nova.  
 
El Sr. Palacio comenta que es refereix a aquesta línia. Posa l'exemple en un tema que els 
preocupa a tots i que és l'Escola de Música del Gironès. Aquesta té un dèficit de 30.000 
euros. Comenta que potser amb aquest romanent es podria, no directament fer una 
transferència neta, però sí potenciar iniciatives que li donin una sortida a l'Escola de 
Música. Pensa que tenim serveis o iniciatives que els hi podria anar bé disposar 
d'aquestes inversions. Reitera que és una proposta que formula i que estaria bé tenir-la 
en compte a nivell d'iniciativa política per part del Consell Comarcal 
 
El president comenta que queda recollida la proposta. Pel que fa al que comenta de 
l'Escola de Música del Gironès explica que des d'aquest organisme autònom ja s'estan 
adoptant les mesures per tal d'anar eixugant aquest dèficit que fa anys que arrosseguem. 
Seria enganyar-nos cobrir aquest deute de cop.  
 
El Sr. Pellicer demana que es voti perquè el seu grup es vol abstenir en la votació.  
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 2015, integrats pels comptes del propi ens, 
els de l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i del Consorci de Benestar 
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Social Gironès Salt que consten dels comptes i 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 Comissió Especial de Comptes del dia 13 de juliol de 2016; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 137, de data 19 de juliol de 2016, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC-CP, del grup del PP i del grup d'ICV-EUiA-EPM-
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup de la CUP-PA  
i del grup de C's 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el compte general de l’exercici de 2015 del Consell Comarcal del 

Gironès integrats pels comptes del propi ens, els de l'organisme autònom 
local Escola de Música del Gironès i del Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt. 

 
Segon. Trametre còpia dels esmentats comptes al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, 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 locals. 

 
El president els emplaça a la següent sessió del Ple comarcal que es portarà a terme el 
dia 19 d'octubre de 2016.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
                                           
El president 

 
El secretari general  

 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

  
 


