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ACTA NÚM. 4/16 
 
Núm. de la sessió: 4/16 
Caràcter: ordinària 
Data: vint de juliol de dos mil setze (20/07/2016) 
Horari: de les set a dos quarts de nou del vespre  
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  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir. S'incorpora en el punt 12. 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz. S'incorpora en el punt 2.  
David Mas i Roselló. S'incorpora en el punt 5  
Robert Mundet i Anglada  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
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. S'incorpora en el punt 11. 
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  
 
Excusa la seva absència:  
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Meritxell Rabionet i Frigola  
Joaquim Roca i Ventura  
Roser Estañol i Torrent  
Joan Antoni Simon i Fernández  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 15 de juny 
de 2016. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència. 
 
La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 265/2016 al 332/2016 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que la majoria de 
decrets fan referència a obligacions econòmiques. 
 
El president manifesta que es va portar a terme la presentació de les passejades culturals. 
Aprofita per felicitar a tota l'àrea de cultura per l'organització de la cloenda d'Escenaris el 
dia 30 de juny als Banys Àrabs. Deixa constància que aquest equipament és un espai 
molt idíl·lic i ideal per fer-hi espectacles d'aquestes característiques. Creu que l'haurien 
d'aprofitar més. També es va participar a la inauguració oficial de l'oficina de turisme a 
l'estació de Bescanó. Es va assistir al bateig de les campanes de Sant Martí Vell que va 
ser un acte molt curiós. Comenta que ja es disposa de la memòria d'activitats 2015. Es 
troba a la seva disposició penjada a la web. El dilluns passat es va portar a terme la 
primera reunió per parlar del codi ètic, la propera es portarà a terme al mes de setembre. 
Demana que s'hi participi i que s'hi facin aportacions corresponents. La voluntat es portar-
lo a aprovació al ple del mes d'octubre.  
 
3. Aprovació de la devolució proporcional dels preus públics del curs 2015-2016 
dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Gironès atesa 
l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge. 
 
El Sr. Berloso comenta que mitjançant acord de ple de data 21 d'octubre del 2015 es van 
aprovar els preus per al curs 2015-2016. A posteriori va aplicar-se l'exempció de l'IVA 
sobre el monitoratge. Ara la voluntat és aprovar els nous preus. Relaciona el cost anterior 
i el cost actual de cada centre escolar. També porten a aprovació la devolució 
proporcional d'aquestes quantitats a les diferents escoles.  
 
La Sra. Pineda manifesta que sempre és una bona noticia que et retornin diners. Pregunta 
si s'ha calculat quin és l'import total que s'ha de tornar i vol saber com es realitzarà aquest 
retorn. Pregunta si ja es disposa de partida pressupostària per fer-ho i en quin termini es 
farà. Manifesta que s'han atorgat moltes ajudes de menjador escolar. Pregunta per l'IVA 
d'aquestes ajudes i demana on es tornaran aquests imports. Vol saber si els retornaran al 
mateix Consell Comarcal per després fer-los arribar a la Generalitat. Comenta que aquest 
punt de l'ordre del dia li ha generat molts dubtes d'execució però estan totalment d'acord 
amb la proposta.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que estan acabant d'ultimar la xifra, creu que serà 
d'aproximadament 30.000 euros. Tenen previst retornar-ho durant el mes de juliol. 
Disposen de partida pressupostària per fer-ho. Pel que fa a les ajudes hauran de fer una 
regularització dels nostres propis preus.  
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La Sra. Pineda pregunta que atenent que són preus propis d'ajudes que provenen de la 
Generalitat s'hauran de retornar a la Generalitat de Catalunya.  
 
La Sra. Dalmau respon que el Departament d'Ensenyament realitza entregues a compte al 
Consell del curs 2015 - 2016. Al mes de setembre hauran de presentar la liquidació del 
2016. A La liquidació que presentin ja hi constarà aquest import amb l'IVA minorat. Pel 
que fa a la partida pressupostària que ha comentat explica que les devolucions 
d'ingressos no van mai contra el pressupost de despeses sinó que van contra el 
pressupost d'ingrés i per tant no és necessària una partida pressupostària.  
 
 Vistos els preus públics aprovats pel Ple del Consell Comarcal del Gironès de 21 
d'octubre de 2015 i atès que l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge ha suposat una 
disminució del cost del servei en el sentit que s'expressa en el quadre següent: 
  

Menjador Preus públics aprovats Preu s/IVA 

Escola Arrels 5,10 € 4,90 € 

Escola Balandrau 5,20 € 5,03 € 

Escola Carme Auguet 6,20 € 5,89 € 

Escola El Gegant del Rec 5,10 € 4,90 € 

Escola El Pla de Salt 5,10 € 4,90 € 

Escola El Veïnat 5,10 € 4,90 € 

Escola La Farga 5,10 € 4,90 € 

Escola Les Deveses 5,10 € 4,90 € 

Escola Mas Masó 5,10 € 4,90 € 

Escola Pericot 5,00 € 4,86 € 

Escola Pla de Girona 4,30 € 4,18 € 

Escola Sant Jordi 5,00 € 4,93 € 

Escola Santa Eugènia 5,10 € 4,90 € 

CEE La Maçana 8,85 € 8,62 € 

Escola Silvestre Santaló 5,10 € 4,90 € 

 
Atès que és necessari sotmetre a l'aprovació del Ple comarcal la devolució proporcional 
dels preus públics del curs 2015-2016 dels menjadors escolars gestionats pel Consell 
Comarcal del Gironès atesa l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Fixar l'import dels preus públics del curs 2015-2016 dels menjadors escolars 

gestionats pel Consell Comarcal del Gironès amb l'import següent: 
 

Menjador Preu 

Escola Arrels 4,90 € 

Escola Balandrau 5,03 € 

Escola Carme Auguet 5,89 € 

Escola El Gegant del Rec 4,90 € 

Escola El Pla de Salt 4,90 € 

Escola El Veïnat 4,90 € 

Escola La Farga 4,90 € 
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Escola Les Deveses 4,90 € 

Escola Mas Masó 4,90 € 

Escola Pericot 4,86 € 

Escola Pla de Girona 4,18 € 

Escola Sant Jordi 4,93 € 

Escola Santa Eugènia 4,90 € 

CEE La Maçana 8,62 € 

Escola Silvestre Santaló 4,90 € 

 
   Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a 

l'e-Tauler. 
 
Segon.  Aprovar la devolució proporcional dels preus públics ingressats del curs 

2015-2016 dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del 
Gironès, atesa l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge, amb els imports 
següents: 

 

Menjador Preus públics aprovats Preu s/IVA 

Escola Arrels 5,10 € 4,90 € 

Escola Balandrau 5,20 € 5,03 € 

Escola Carme Auguet 6,20 € 5,89 € 

Escola El Gegant del Rec 5,10 € 4,90 € 

Escola El Pla de Salt 5,10 € 4,90 € 

Escola El Veïnat 5,10 € 4,90 € 

Escola La Farga 5,10 € 4,90 € 

Escola Les Deveses 5,10 € 4,90 € 

Escola Mas Masó 5,10 € 4,90 € 

Escola Pericot 5,00 € 4,86 € 

Escola Pla de Girona 4,30 € 4,18 € 

Escola Sant Jordi 5,00 € 4,93 € 

Escola Santa Eugènia 5,10 € 4,90 € 

CEE La Maçana 8,85 € 8,62 € 

Escola Silvestre Santaló 5,10 € 4,90 € 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a la Intervenció comarcal i a la Tresoreria per portar 

a terme les devolucions. 
 

 
4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic comarcal. 
 
El president explica que es tracta d'un tràmit tècnic. Des de secretaria els van fer adonar 
que alhora de fer la convocatòria de la plaça de gerent havíem de modificar el reglament 
orgànic comarcal perquè aquesta plaça estava considerada com una plaça eventual o de 
confiança. Amb aquesta modificació deixem constància que és un càrrec de personal 
directiu. Paral·lelament seguim treballant amb el compromís que van agafar a primers 
d'any de tirar endavant la plaça de gerent.  
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Vist que el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic en el seu article 13 regula el personal 
directiu professional i el diferencia del personal eventual regulat a l'article 12; 
 
Atès que amb la publicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL) la conflictivitat i dubte sobre la naturalesa 
jurídica del càrrec del gerent dels consells comarcals s'ha incrementat notablement, per 
quan la LRSAL, no contempla a la comarca com a possible administració que pugui 
disposar de personal eventual i, a més, es ratifica que el personal eventual no pot assumir 
funcions directives o de gestió; 
 
Vist que la disposició addicional sisena de la LRSAL va comportar que es donessin 
diferents interpretacions en quan a si continuava sent d'aplicació o no l'article 16.2 de 
TRLOC i el manteniment del gerent com a càrrec de personal eventual; 
 
Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que ha estat publicitat en posterioritat a la 
celebració de les eleccions municipals de data 21 de juliol de 2015, que sosté que en 
virtut dels antecedents normatius (TRLRL, TRLMRLL, TRLEBEP i LRSAL) el càrrec de 
gerent dels consells comarcals ha de ser ocupat per personal directiu i no per personal 
eventual o de confiança i, per tant, es desmarca clarament de la interpretació de la 
disposició addicional sisena que permet continuar considerant el gerent comarcal com a 
personal eventual; 
 
Vist que en compliment de l'acord del Ple del Consell, de data 17 de febrer de 2016, s'han 
de redactar les bases reguladores per a la provisió del lloc de treball de gerent/a del 
consell comarcal; 
 
Vist el que disposa l'art. 57.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern els nomenaments d’alts càrrecs s’han de fer 
atenent criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència 
en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; 
 
Vist que amb caràcter previ a la publicació de la convocatòria correspon modificar el 
vigent reglament orgànic del Consell Comarcal del Gironès;  
 
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 de C's, 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  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels art. 131 a 135 del Reglament orgànic 

del Consell Comarcal del Gironès, quedant redactats amb el contingut 
següent: 
Article 131.- El gerent és nomenat i cessat pel Ple del consell comarcal, a 
proposta del president d'acord amb els principis de qualificació, mèrits 
professionals i tècnics i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió. 
El gerent formarà part de la plantilla de personal del Consell com a personal 
directiu i es podrà nomenar d'entre personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix, amb titulació superior que ocupi un lloc de treball del grup de 
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classificació A1 o equivalent, en quin supòsit romandrà sotmès a la relació 
laboral de caràcter especial d'alta direcció Reial decret 1382/1985, d'1 
d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal 
d'alta direcció. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de 
regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat 
establertes per als membres del consell comarcal. 
Article 132.- El gerent assisteix a totes les reunions del Ple del Consell, i dels 
òrgans col·legiats quan ell ho estimi convenient o sigui requerit pel president 
de la mateixa amb veu sense vot amb la finalitat d'informar i assessorar en 
les matèries objectes de discussió. 
Article 133.- Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les 
instruccions del president: 
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple. 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals. 
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la 
delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes. 
d) Dirigir el personal de la corporació. 
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les 
atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14. 
Article 134.- El gerent, assistit pel secretari i l'interventor confeccionarà 
l'avantprojecte de pressupost anual, el qual, prèvia la conformitat del 
president, serà lliurat a la Comissió corresponent per a l'estudi i informació 
prèvia a la presentació al Ple per a la seva discussió i aprovació. 
Article 135.- (derogat) 

 
Segon. Sotmetre l'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic del 

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

 
5. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Vilablareix per tal de gestionar de forma compartida el servei de 
menjador escolar de l'Escola Madrenc (Vilablareix). 
 
El president manifesta que fa una colla d'anys que el venim portant a terme. El Consell 
Comarcal té les competències de gestió dels menjadors escolars i quan hi ha la petició 
d'algun ajuntament i escola per poder gestionar-ho directament ho poden fer. En aquest 
cas concret es fa de forma compartida. El Consell Comarcal gestiona la part de cuina i 
l'Ajuntament de Vilablareix la part de monitoratge.  
 
Vist que per donar resposta a les necessitats de les famílies, per raó de la seva situació 
laboral o personal, un nombre considerable d'alumnes que cursen ensenyament 
d'educació infantil i primària a l'Escola Madrenc està previst que utilitzin habitualment el 
servei de menjador i que es requereix prestar el servei de menjador escolar i d'atenció als 
alumnes durant el període interlectiu del migdia a l'Escola Madrenc de Vilablareix; 
 
Atès que en virtut del conveni subscrit entre el Departament d'Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès aprovat per Resolució de Presidència de data 18 de maig de 2016, 
aquest Consell Comarcal assumeix en el seu àmbit territorial la delegació de la 
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competència de gestió del servei de menjador escolar previst en els articles 2 i 3 del 
Decret 160/1996; 
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix per tal de gestionar de forma compartida el servei de menjador escolar de 
l'Escola Madrenc a Vilablareix; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

l’Ajuntament de Vilablareix per tal de gestionar de forma compartida el servei 
de menjador escolar de l'Escola Madrenc a Vilablareix. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
6. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics. 
 
Aquest punt es refereix als preus públics de tots els cursos que es porten a terme a Les 
Bernardes. Pràcticament són tots iguals que el curs anterior amb excepció d'alguna 
novetat introduïda en aquest curs. Després de la Junta de Portaveus es va fer arribar a 
tots els consellers i conselleres la comparativa amb els preus del curs anterior.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 7 de juliol de 2016, emès pel director de la Casa 
de Cultura Les Bernardes i l'informe de Secretaria, de 7 de juliol de 2016; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents: 
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a la Casa de 
Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals 
 

Llengua anglesa 170 € anual 

Llengua anglesa conversa 170 € anual 

Llengua francesa 170 € anual 

Llengua alemanya 170 € anual 

Llengua italiana 170 € anual 

Ioga 90 € trimestre i 6 € matrícula 

Balance 60 € trimestre i 6 € matrícula 

Hipopressius 60 € trimestre i 6 € matrícula 

Gimnàstica 70 € trimestre i 6 € matrícula 

Activitat física 50 € trimestre i 6 € matrícula 

Caminar 50 € trimestre i 6 € matrícula 

Robòtica educativa 1 105 € trimestre i 6 € matrícula 

Robòtica educativa 1 105 € trimestre i 6 € matrícula 

Curs iniciació joieria 150 € trimestre i 6 € matrícula 

Curs d'arts aplicades 60 € trimestre i 6 € matrícula 
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Segon. De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril 

 
Tercer. Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 

procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
7. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 7 de juliol de 2016, referent a l'adhesió al Pla extraordinari 
d’assistència financera local 2016. 
 
El president explica que després de moltes reunions amb la Diputació de Girona finalment 
s'ha aconseguit que puguem tirar endavant aquesta adhesió. A través d'aquesta ens 
avançaran el finançament. Mitjançant aquest acord ens adherim a aquest pla extraordinari 
de la Diputació de Girona mitjançant el qual es compromet a adelantar en termini d'un 
mes els diners que els deu la Generalitat de Catalunya. Estan parlant d'una quantitat de 
720.882, 45 euros i que seran molt benvinguts.  
 
Atès que, en data 21 de juny de 2016, la Diputació de Girona ha aprovat un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera local 
2016 per deutes pendents de pagament de la Generalitat de Catalunya als ens locals; 
 
Vist que en aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als Consells Comarcals 
que s'hi adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat 
de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local de l'anualitat 2015; 
 
Atès que calia aprovar formalment l'adhesió a aquest Pla i que calia trametre-ho abans del 
20 de juliol de 2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 de juliol de 
2016, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència 
financera local 2016; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 7 de juliol de 2016, i aprovar l'adhesió al conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2016. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
8. Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a l’obtenció de les dades cadastrals dels polígons identificats en el 
plànol de delimitació i la realització d’una prova pilot consistent en la redacció d’un 
projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la 
prevenció d’incendis. 
 
9. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès. 
 
10. Aprovació inicial de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei 
d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. 
 
El president indica que aquests tres punts es tractaran alhora. Tracten aquest tema avui 
després del dia fatídic d'ahir en el que es van detectar 86 incendis a tot el país. Creu que 
s'han de conscienciar. Aquest tema ha de ser el primer tema de l'agenda pels alcaldes. És 
un tema que es va començar a tractar a l'any 2012 després dels focs de l'Empordà. És un 
tema costós però creu que s'han d'arremangar i ho han de tirar endavant entre tots. Quan 
es veuen els danys que porten els incendis es palpa la necessitat de tirar-ho endavant.  
 
El Sr. Garcia explica que en primer lloc presenten un nou conveni entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal per tal d'assistir als ajuntaments en les seves obligacions 
legals pel que respecte al tema dels incendis forestals. L'any passat la Diputació de 
Girona ja va establir un pla de serveis que els va servir per realitzar la redacció dels 
plànols de delimitació de les franges. Ara ja estan tots redactats. La Diputació ha aprovat 
un nou pla de serveis en el qual els ajuntaments s'hi poden adherir. En aquest, entre 
d'altres, es presten diversos serveis com per exemple l'obtenció de dades cadastrals dels 
afectats per una franja o la redacció del projecte executiu que permetrà obrir i netejar la 
franja. Els primers ajuntaments que han sol·licitat aquests serveis a la Diputació de Girona 
són: els ajuntaments de Llambilles, Celrà i Aiguaviva per tal d'obtenir les dades cadastrals. 
En el cas de l'Ajuntament de Campllong per a la redacció del projecte executiu. Es preveu 
una ampliació d'aquest conveni en el cas que abans de la seva finalització s'hagin rebut 
més peticions. La data límit per al lliurament dels documents serà el dia 15 d'octubre. La 
Diputació encarregarà al Consell Comarcal la realització d'aquests plànols del projecte 
que seran realitzats pels tècnics de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal. Fent un 
pas més i arrel de les dificultats que tenen molts ajuntaments en executar i mantenir les 
franges de protecció contra incendis també hem cregut oportuna la creació d'un servei 
comarcal d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis a l'entorn dels 
nuclis urbans, les urbanitzacions i disseminats i les cases i instal·lacions aïllades. Recorda 
que les diferents normatives sectorials que s'han aprovat en relació a la protecció 
d'incendis obliguen a crear franges de 25 metres d'amplada a l'entorn de qualsevol nucli o 
habitatge. Realitzar aquesta tasca per part dels propietaris és molt complicat en alguns 
casos ja que els terrenys afectats poden ser d'altres propietaris i alguns d'ells poden ser 
desconeguts. En altres casos hi ha desavinences o interessos confrontats. Ateses 
aquestes dificultats, la novetat i el cost que pot comportar la prestació d'aquest servei per 
part de l'Ajuntament s'ha considerat adient oferir des del Consell un instrument per facilitar 
el compliment d'aquestes obligacions que els ajuntaments tenen de forma subsidiària. 
Establint un mecanisme eficient per executar i mantenir les franges per tal de minimitzar 
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els riscos dels incendis forestals. S'ha de tenir en compte que realitzant la licitació 
comarcal es podrà obtenir un preu més econòmic. Aquest servei comarcal d'obertura i 
manteniment de les franges de protecció es basarà en una ordenança comarcal 
reguladora per la prestació d'aquest servei. Aquesta establirà les obligacions tant dels 
subjectes afectats com dels beneficiaris així com la naturalesa del servei d'obertura i 
manteniment de les franges. Es crearà una taxa pel pagament del cost del servei. Aquest 
servei comarcal s'articularà a través d'un conveni entre el consell comarcal i els diferents 
ajuntaments que vulguin delegar la prestació d'aquest servei. El cost d'aquest servei el 
suportaran íntegrament els propietaris. L'ajuntament pot decidir cobrar-lo directament o 
delegar el cobrament al consell comarcal. Porten a aprovació el text del conveni de 
delegacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès i el text de 
l'ordenança. Els ajuntaments poden fer arribar aportacions al respecte i hauran de mostrar 
la voluntat de participar en aquest servei. Per tal de fer una proposta definitiva 
d'ordenança comarcal i poder definir un import de la taxa és necessari saber quins 
municipis hi participen. Per tal de fer un estudi del preu han de saber el nombre 
d'hectàrees on s'ha de realitzar el servei i el nombre de beneficiaris. El servei es centrarà 
bàsicament en les franges de les urbanitzacions i dels nuclis de les poblacions que seran 
els subjectes obligats del servei. Un subjecte obligat podrà desfer-se del servei presentant 
una declaració responsable i anualment un informe conforme les tasques que s'han 
realitzat i que la franja està en condicions. Per altra banda hi haurà els subjectes obligats 
no adscrits que seran els propietaris dels habitatges aïllats. En aquest cas poden 
presentar una instància sol·licitant l'adscripció voluntària al servei comarcal. Pel que fa a 
les taxes es pensen tres tipus de taxes, la primera per als nuclis urbans, la segona per als 
sols rústics i la tercera que es pogués establir per els subjectes obligats que tenen 
l'habitatge en sol rústic aïllat i que sol·liciten la seva adscripció. El cost en els tres tipus de 
subjectes serien totalment diferents. L'ordenança es trametrà als ajuntaments als efectes 
que els facin arribar les seves consideracions. En un ple posterior, si s'escau, i si les 
propostes fossin substancials pel que fa al contingut de la ordenança es portaria de nou a 
l'aprovació del ple per la seva aprovació inicial. En altre cas es continuarà amb la seva 
tramitació tal i com correspon.  
 
Vist que la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de prevenció 
d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la Llei; 
 
Atès que amb el suport dels consells comarcals, es van redactar els plànols de delimitació 
amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïllades, 
segons el que estableix la Llei; 
 
Vist el contingut del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès 
per a l’obtenció de les dades cadastrals dels polígons identificats en el plànol de 
delimitació i la realització d’una prova pilot consistent en la redacció d’un projecte executiu 
per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis; 
 
Atès que el servei objecte d’aquest conveni és la realització de la Línia 2 del Pla de 
Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis (obtenció de les dades 
cadastrals dels polígons identificats en el plànol de delimitació) que es va aprovar el febrer 
del 2015 per part de la Diputació de Girona; 
 
Atès que el servei consisteix en obtenir les referències cadastrals dels polígons obligats 
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identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències cadastrals dels 
propietaris afectats pels traçats de les franges i la delimitació de les parcel·les interiors no 
edificades i zones verdes; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell 

Comarcal del Gironès per a l’obtenció de les dades cadastrals dels polígons 
identificats en el plànol de delimitació i la realització d’una prova pilot 
consistent en la redacció d’un projecte executiu per a la realització de les 
franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès pot exercir les competències, els serveis, i les 
activitats que li deleguin els municipis de la comarca de forma voluntària i per via de 
conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a prestar o l’activitat a realitzar 
estiguin incloses de manera expressa en el Programa d'actuació comarcal; 
 
Atès que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
manteniment de les franges de protecció d'incendis dels municipis de la comarca d'acord 
amb les Directives d'Actuació número 37, en la qual es contempla l'activitat de 
manteniment de serveis públics municipals gestionat pel Consell Comarcal del Gironès 
mitjançant concessions administratives i amb l'objectiu de facilitar als ajuntaments les 
operacions de manteniment de serveis públics obligatoris i en la número 38, que 
contempla la gestió, recaptació, inspecció i revisió de tributs per la que es possibilita la 
recaptació en via voluntària i executiva dels tributs municipals; 
 
Atès que segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals, s'ha d'assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció 
d'almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida en totes les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions 
situats en terrenys forestals o a menys de cinc-cents metres d'aquests; 
 
Vist que correspon al Consell Comarcal del Gironès executar, en els termes municipals que li 
han delegat el servei, de forma subsidiària en aquelles parcel·les en què els subjectes 
obligats no han realitzat les tasques de manteniment de les franges de protecció; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
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manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del 
Gironès. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
 
Atès que es vol establir el règim jurídic del servei públic d'obertura i manteniment de les 
franges de protecció d'incendis en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situades en terrenys forestals, que realitza o pot realitzar el Consell 
Comarcal del Gironès, en els diversos municipis de la comarca que han delegat o poden 
delegar en un futur les corresponents competències a aquesta administració, així com les 
funcions d'inspecció i el règim sancionador; 
 
Vist el contingut de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i 
manteniment de les franges de protecció d'incendis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del 

servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis als 
efectes de què els ajuntaments puguin formular propostes i/o al·legacions a 
l'esmentada ordenança durant el termini de dos mesos. En el supòsit que 
una vegada finalitzat aquest termini no s'hagin presentat ni propostes ni 
al·legacions, es procedirà a la tramitació de l'ordenança, de conformitat amb 
el que regula l'art. 178.b 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 
(TRLMRLC). A tal efecte, s'exposarà al públic aquesta ordenança pel termini 
de 30 dies hàbils als efectes de què els interessats puguin formular 
reclamacions o suggeriments. En el supòsit de què no es presentin 
reclamacions durant el termini d'exposició pública, l'acord adoptat amb 
caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament de conformitat amb el que 
regula l'art. 178.c TRLMRLC. 

 
Segon. Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 

procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de 
l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i 
manteniment de les franges de protecció d'incendis, en cas que no s'hagin 
presentat ni propostes ni al·legacions. 

 
11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès referent a la participació en el Club Girona Cultura. 
 
La Sra. Roca suposa que tots els presents coneixen la targeta que tenen molts habitants 
de Girona. Anteriorment era la targeta de les biblioteques que es va substituint per 
aquesta. Aquesta és la del Club Girona Cultura que a més de ser la targeta de la 
biblioteca et dóna una sèrie d'avantatges i descomptes en llibreries, museus, teatres... 
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També permet disposar de molta informació de molts actes culturals que es porten a 
terme. A través del conveni que presenten es vol que el Consell Comarcal del Gironès 
participi en aquest club de cultura. Concretament hi participarem amb les entrades dels 
visitants als Banys Àrabs de Girona que gaudiran d'una bonificació del 50%. Aquestes 
entrades ja són de per sí molt barates, valen 2 euros, amb aquest carnet valdran 1 euros. 
Pensa que estarà molt bé que a partir d'aquest conveni el Club Girona Cultura facilitarà 
informació de totes les activitats culturals que portin a terme per part del Consell Comarcal 
del Gironès.  
 
Atès que l'Ajuntament de Girona ha creat el Club Girona Cultura per l’interès que pot tenir 
per als ciutadans i ciutadanes accedir a una oferta cultural de qualitat i amb avantatges i amb 
una difusió personalitzada; 
 
Atès que l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès tenen la voluntat de 
col·laborar en la creació de nous públics tot facilitant l’ús i el consum de la cultura a través de 
les seves respectives activitats; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès quin objectiu és el d’establir la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès mitjançant la participació en el Club Girona 
Cultura; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès quin objectiu és el d’establir la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès mitjançant la 
participació en el Club Girona Cultura. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
12. Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació 
de l’Administració pública local. 
 
El Sr. Wilder comenta que com saben aquesta moció és per a l'impuls de la incorporació 
de clàusules socials i ambientals en les contractació públiques del Consell Comarcal del 
Gironès. Han de dir que ja se n'apliquen moltes d'aquestes. Proposen que s'incloguin en 
totes les contractacions de serveis que es porten a terme. Els plecs de clàusules mostren 
la voluntat tant política com administrativa i tècnica que hi hagi part d'aquestes clàusules 
socials. La novetat que volen afegir i que proposen és que no sigui la qüestió monetària, 
la qüestió econòmica, el que condicioni el contractar o no un servei. Creuen que hi ha 
d'haver altres aspectes i indicadors a tenir en compte. Tal i com diu la mateixa moció 
indicadors socials. La millor oferta no és la més econòmica sinó la que proporciona més 
beneficis, un impacte més positiu a nivell social per l'entorn de l'administració. També té 
clar que la condició econòmica també condiciona i també s'ha de tenir en compte perquè 
no poden oblidar que és un condicionant important. La proposta és realitzar-ho dincs del 
marc normatiu, legal i administratiu que els permeten dissenyar i aplicar moltes de les 
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propostes que avui els presenten. Posa l'exemple de les fases preparatòries dels 
concursos on es pot realitzar una descripció on hi hagi l'afegit social de forma principal o 
de forma accessòria com a un condicionant o com un objectiu del plec de clàusules que 
es vol redactar. Posa l'exemple del plec de clàusules que es va aprovar pel tema de la 
poda. De moment no s'ha fet però s'hi hagués pogut afegir una clàusula que determinés 
que aquesta tasca s'ha de portar a terme per persones en risc d'exclusió social. Estipular 
aquesta clàusula condiciona la contractació del servei i fa que les empreses vegin que 
tenim aquest objectiu. Aquesta també es pot aplicar a la fase d'admissió d'ofertes. A la 
Junta de Portaveus van parlar dels contractes reservats. És cert que des del Consell 
Comarcal, i tal com va dir la Sra. Veray, no se sap quines són les entitats que té cada 
localitat per fer aquestes feines però tenim altres maneres de saber-ho com per exemple 
durant la fase de valoració estudiant quants punts es poden atorgar per la contractació de 
persones en risc d'exclusió social. Finalment també es poden aplicar a la fase d'execució 
del contracte. En tot cas demanen i proposen que hi hagi aquesta bona entesa en el sentit 
de desenvolupar aquesta eina i concretar-la. Reitera que des del Consell s'ha fet diverses 
vegades i s'ha tingut aquesta voluntat d'afegir aquestes clàusules. Creu que si es realitza 
un estudi acurat de quines són les fases i quines són les clàusules en cada contracte tot 
estarà molt més concretat. Creu que poden aprofitar del recorregut existent en aquest 
tema. Posa l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona durant el darrer mandat de CIU quan 
van iniciar aquest recorregut, l'Ajuntament de Girona també hi ha treballat i l'Ajuntament 
de Sarrià de Ter. Tots tres són uns bons exemples. Finalment vol agrair la voluntat per 
part de l'equip de govern i de la resta de partits per poder tirar endavant, consensuar i 
estudiar aquesta moció. Es cert que ho ha impulsat el seu grup i dóna la possibilitat a la 
resta de grups d'afegir-se com a presentadors d'aquesta proposta.  
 
La Sra. Veray molt breument comenta que a la Junta de Portaveus aquesta moció va 
quedar sobre la taula. Es va comentar que l'equip de govern treballaria la moció amb les 
idees treballades per tal de presentar-la conjuntament.. Ella entén que és així i que està 
consensuada.  
 
El Sr. president respon que sí. 
 
La Sra. Veray reitera el que va dir a la Junta de Portaveus que la moció està molt bé i que 
a l'Ajuntament de Girona en aquest sentit han avançat moltíssim. Explica que durant la 
legislatura passada van treballar-ho durant dos anys juntament amb les entitats del sector. 
Demana i reitera que està molt bé que es treballi a nivell intern però és important que es 
mantinguin contactes amb les diferents entitats socials. Moltes vegades des de la part 
política pensen que ho encerten amb la modificació de diferents aspectes i llavors el 
sector els diu que aquesta modificació no els serveix per res i es passen per alt altres 
modificacions que sí necessiten. Reitera que no es faci de forma unilateral des de la part 
política sinó que tinguem en compte el sector i es reuneixin amb ells.  
 
La Sra. Pineda comenta que comparteixen la moció i es feliciten que finalment hagi pogut 
per compartida per tots els grups. S'afegeixen a la moció amb molt de gust.  
 
El Sr Cornellà manifesta que el seu grup evidentment també s'hi afegeix. Recorda que en 
el passat aquest consell comarcal ja ha utilitzat algunes de les clàusules socials i posa 
l'exemple de les deixalleries pels centres especials de treball. Hi ha altres ajuntaments de 
la comarca, posa l'exemple del de Celrà, que també les ha utilitzat durant els darrers anys. 
Les clàusules socials són una eina que utilitzen molts ajuntaments i que s'han d'anar 
acostumant a fer-les servir. Creu que es podria fer una mica de recopilació de bones 
practiques de la comarca.  Hi ha els ajuntaments que ha comentat el Sr. Wilder però 
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també n'hi ha en aquest consell comarcal, a l'Ajuntament de Celrà, a d'altres ajuntaments. 
Si porten a terme aquest recopilatori segurament entre uns i altres podríem aplicar 
aquestes clàusules i segurament n'hi hauria d'innovadores.  
 
El Sr. Puigtió manifesta que el seu grup també s'hi suma. Creu que poden fer una bona 
tasca en aquest sentit. És un bon àmbit en el que poden treballar.  
 
El president indica que també s'hi sumen i reitera el que ha dit el Sr. Cornellà. Hi ha hagut 
molts ens municipals i supramunicipals que han redactat documents per tal de tenir-ho 
regulat d'alguna manera. El Consell som dels que potser no ho hem tingut regulat però ho 
hem portat a terme. Posa l'exemple de la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter, de les 
deixalleries mòbils, el manteniment de contenidors, l'execució del servei de neteja als 
Banys Àrabs i al Centre de Visitants, també comenta que s'han utilitzat les clàusules 
socials en cas d'empat en els serveis de transport i menjador escolar. Han fet prevaldre 
l'empresa que té un percentatge més elevat de treballadors amb disminució en plantilla. 
Pel que fa a les clàusules mediambientals explica que els camions que realitzen la 
recollida de residus a la comarca funcionen amb gas. El Consell les ha aplicat. Creuen 
que es pot millorar aquesta aplicació asseure's i parlar-ne. Aquest és un tema que sempre 
s'ha tingut molt present a nivell comarcal. També, com ha dit la Sra. Veray, troba adient 
reunir-se amb les entitats del sector.  
 
MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS I 
AMBIENTALS EN LES CONTRACTACIONS PÚBLIQUES DEL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS 

 
Atès que considerem necessari que les empreses adjudicatàries de serveis comarcals 
que es presten al Gironès, segueixin uns criteris clars en la sostenibilitat ambiental i en 
unes condicions laborals justes amb unes clàusules socials establertes en la contractació. 
 
Atès que es defineixen les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política social, 
ètica i mediambiental en els processos de contractació pública amb un caràcter estratègic 
i que contribueixin indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general, com 
per exemple: respecte pel medi ambient, inserció sociolaboral de persones en situació 
d’exclusió social, qualitat en l’ocupació, estabilitat laboral, millora de les condicions 
salarials, igualtat efectiva entre dones i homes, conciliació entre la vida laboral, personal i 
familiar, seguretat i salut laboral, accessibilitat per a totes les persones, comerç just, 
contractació d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, preferències a entitats 
socials i solidàries, etc. 
 
Atès que les administracions poden exigir a les empreses adjudicatàries comportaments 
responsables amb l’entorn i les persones, i que s’adeqüin a aquest requeriment competint 
entre elles en termes de responsabilitat social. 
 
Atès que al març de 2015, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a 
l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració 
Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va 
instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les 
clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes. 
 
Atesa la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per a l’increment de la transparència i 
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l’optimització dels procediments de contractació pública, així com la inclusió de criteris 
socials i ambientals en els procediments d’adjudicació i execució dels contractes públics. 
 
Atès que l'administració local incorpora aspectes socials en la seva contractació, com a 
administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques de foment 
de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per a persones 
que integren algun dels col·lectius més desfavorits. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès no té establerts en un document propi criteris 
socials i ambientals per a la contractació pública, tot i que s'han tingut en compte en 
diferents licitacions. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès sí que té voluntat d'expressar el compromís 
amb la progressiva incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social i 
ambiental en els expedients de contractació que s'hi porten a terme. 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
1 - Que la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Gironès, elabori un document que 
ha de servir de base per la incorporació, sempre que sigui possible, de clàusules socials i 
ambientals en els expedients de contractació pública. Es prendrà com a referència per a 
la incorporació de les clàusules la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de 
caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin, així com el decret de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre la contractació pública responsable i amb criteris socials 
(15 de març de 2013). 
El document elaborat per la Junta de Portaveus una vegada tramitat, es sotmetrà a la 
consideració del Ple del Consell Comarcal del Gironès, per a la seva aprovació, si 
s'escau. 
  
2 - Incorporar, en base a les competències del Consell Comarcal, les clàusules socials i 
ambientals en els expedients de contractació pública, començant pels diversos contractes 
que ja s’estan treballant per sortir a concurs. I instar als diferents departaments del 
Consell Comarcal que vetllin per la correcta inclusió i aplicació de les clàusules socials i 
ambientals. 
 
3 - Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats 
municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les 
administracions públiques. 
 
13.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
14. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Wilder li agradaria parlar sobre els números presentats del pressupost comarcal. 
Valoren positivament els resultats pressupostaris i de tresoreria. Aquests no són massa 
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elevats tenint en compte els termes absoluts. Proposa que es valori a nivell polític si és 
adequat utilitzar el romanent de tresoreria per complementar i implementar noves 
actuacions. Creu que potser aniria bé no gastar-lo tot per tal de disposar d'un tant per cent 
guardat. Manifesta que li sembla correcte que les obligacions reconegudes i els drets 
reconeguts hagin augmentat.  
 
El Sr. Cornella pregunta pels fons que arribaran de la Diputació de Girona a compte del 
que els deu la Generalitat de Catalunya. Pregunta si són 900.000 euros.  
 
El president diu que exactament són 720.000 euros. 
 
El Sr. Cornellà manifesta que suposa que a nivell econòmic suposarà una descarrega 
envers la situació actual. Pregunta si s'ha comptabilitzat si això els afavorirà en el 
pagament de factures. Vol saber com es gestionarà aquesta bona entrada de 
finançament. 
 
La Sra. Dalmau explica que ara mateix el Consell té contractada una pòlissa de crèdit que 
podrà retornar.  
 
El president explica que la Generalitat els deu 5.000.000 milions. Amb la quantitat que ara 
rebran podran reduir la disposició de la pòlissa de crèdit contractada i començar a realitzar 
els pagaments que tenen pendents..  
 
El Sr. Cornellà pregunta si la Generalitat no s'ha manifestat sobre què pensa fer amb tots 
els diners que els deuen.  
 
El president explica que els van trametre una carta dient que ho tenen en compte però 
que ara no poden.  
 
 
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 

  
 


