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ACTA NÚM. 6/17 
 
Núm. de la sessió: 6/17 
Caràcter: ordinària 
Data: divuit d'octubre de dos mil disset (18/10/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a les 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  
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  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Georgina Trias i Pilsa  
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:  
Albert Saus i Masó  
Daniel Cornellà i Detrell 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Miquel Cortés i Cardenal  
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. S'incorpora en el punt 13.  
 
Hi assisteixen:  
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusa la seva absència:  
Joan Antoni Simon i Fernández  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de juny 
de 2017. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 21 de juny de 
2017 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
conselleres. 
  
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 19 de juliol 
de 2017. 
 
El Sr. Wilder demana que es modifiqui on diu "que no està aquí per parlar de dades 
biològiques" hauria de dir "dades biogràfiques".  
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven, amb la modificació esmentada, 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Gironès del 
dia 19 de juliol de 2017 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els 
consellers i conselleres. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència 
 
El president exposa que el dia 7 de setembre es va celebrar, per primera vegada en 
aquest Consell Comarcal, la diada nacional juntament amb Òmnium Cultural. El dia 11 de 
setembre també es va participar a la jornada institucional que organitza l'Ajuntament de 
Girona, la Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya. Va assistir en representació del 
Consell als premis Prudenci Bertrana. Manifesta que durant la setmana de la mobilitat 
sostenible es va tenir a disposició un vehicle elèctric que ha estat utilitzat pel personal de 
les diferents àrees de la casa.  
 
El president exposa, pel que fa a la relació de decrets, que s'ha tramès la relació del 
369/2017 al 533/2017. Destaca la contractació de dos arxivers que portaran a terme les 
tasques en matèria d'arxiu en el Consell Comarcal i a tots els municipis de menys de 
5.000 habitants de la comarca.  
 
- Donar compte dels informes de morositat. 

 
El president comenta que estan complint amb el període mig de pagament. Informa que 
en conjunt els tres ens: Consell Comarcal, Consorci de Benestar Social Gironès Salt i 
Escola de Música del Gironès tenen una xifra de 19 dies. Concretant per ens les xifres 
són 20 dies com a Consell, a 4,7 dies pel Consorci de Benestar Social Gironès Salt i a 7,8 
dies a l'Escola de Música del Gironès. S'ha millorat molt la situació tenint en compte les 
xifres anteriors.  

 
- Donar compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2017. 
 
El president comenta que estan complint amb els paràmetres que els marca el ministeri.  
 



 
 

4 
 

4. Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
els consellers i conselleres comarcals. 
 
La Sra. Roca explica, pel que fa al Consorci de Normalització Lingüística, que el dia 6 de 
juliol va assistir a una reunió a Barcelona, concretament al Departament de Cultura. La 
voluntat és modificar els estatuts del Consorci. Es va aprovar la modificació i es van iniciar 
els tràmits per fer-la efectiva. Les modificacions més importants són: en primer lloc que 
s'adequaran els objectius del Consorci a la feina real que porten a terme els professors i 
els tècnics. La segona és referent a l'article 22, a través d'aquesta el personal del 
Consorci passarà a capítol 1. Explica que aquest ens té uns 700 treballadors. En tercer 
lloc es refereix al sistema de finançament. Anteriorment era molt complex. Ara s'ha 
establert un criteri de població, amb uns barems. Aquest és molt més clar. Una molt bona 
noticia és que els consells comarcals estan exempts de pagament. Els consells ajudaran 
al Consorci en infraestructura però no en finançament econòmic. A tots aquests canvis s'hi 
poden presentar esmenes. El text definitiu es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i els ens consorciats ho hauran de ratificar.  
 
El Sr. Boschdemont dóna informació dels actes i activitats que portarà a terme el Consell 
Esportiu els propers dos mesos. Pel que fa als jocs esportius escolars de Catalunya 
aquest mes comença la lliga de futbol 7 amb un format intercomarcal entre el Gironès i el 
Pla de l'Estany. Hi ha cinc lligues amb categories des de l'escoleta fins a benjamí. Hi 
participen 24 entitats amb 91 equips i uns 1.200 esportistes. Aquest mes comença la lliga 
de voleibol amb un format territorial entre el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i l'Alt 
Empordà amb cinc lligues de categories des d'aleví fins a juvenil. Hi participen 12 entitats 
amb 37 equips inscrits i 600 esportistes. Pel que fa als esports individuals el dimarts que 
ve presentem a l'Ajuntament de Girona el circuït gironí de cros. Aquest tindrà dues proves 
el Cros Girona el dia 19 de novembre i el Cros de Salt el dia 3 de desembre. Pel que fa a 
les activitats de promoció l'11 de desembre es portarà a terme a Fontajau el Crea Xarxa 
que organitzem entre el Consell Esportiu del Gironès i l'Euses. Es tracta d'una activitat de 
sensibilització i esport per a persones amb discapacitat. Pel que fa a la formació aquest 
mes d'octubre s'ha celebrat a Banyoles una formació per educadors de futbol 7 amb 22 
participants. Es va facilitar formació pedagògica per entrenadors sense titulació amb 
continguts d'educació en valors, tècnica i tàctica.  
 
El Sr. Roca donarà la informació pel que fa al Consorci del Ter perquè n'és el president 
però explica que d'aquest ens també en formen part el Sr. Mas i el Sr. Peracaula que són 
els representants el Consell Comarcal. Destaca que es va portar a terme una l'Assemblea 
General el dia 28 de setembre a Roda de Ter. En aquesta es van incorporar 3 
ajuntaments al Consorci. Ara són 65 municipis i 5 consells comarcals. Es va aprovar un 
increment de quotes per trams de població. Recorda que durant 10 anys les quotes han 
estat congelades. Els consells comarcals no fan cap pagament al consorci però es va 
establir que en els propers mesos es parlaria amb els diferents presidents per establir 
alguna mena de col·laboració. Es va aprovar el pressupost per a l'any 2018 amb un import 
de 210.346,51 euros. Es va donar compte de l'acord de la taula del Ter que s'ha treballat 
durant diversos mesos i que afecta al Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Aquesta 
significa un retorn de cabal al riu Ter i més inversions pel riu.  
 
La Sra. Carabellido comenta que forma part de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya. Aquesta és una societat mercantil però el capital és íntegrament públic. 
L'objectiu d'aquest ens és prestar serveis socials a tot Catalunya. Relaciona els ens 
públics que en formen part: Diputació de Girona, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Consell 



 
 

5 
 

Comarcal de la Selva, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ajuntament de Figueres, 
Ajuntament de Santa Maria D'oló, Ajuntament de Sant Vicens de Torelló, Consell 
Comarcal de les Garrigues, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló, Ajuntament  de Llagostera, Ajuntament de Breda, Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia, Ajuntament de Maials, Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, Consell Comarcal del 
Berguedà, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Sant Cugat, Consell Comarcal d'Osona, 
Ajuntament d'Esparreguera, Ajuntament d'Hostalets de Pierola i Ajuntament de Vidreres. 
En la darrera reunió hi havia 18 punts, recorda que el seu àmbit d'actuació és de tot 
Catalunya i per tant informa del punt 6 que afecta al Gironès. Es van aprovar les tarifes de 
la plataforma GES que és la plataforma que gestiona els expedients de serveis socials del 
Gironès, l'Alt Empordà, el Ripollès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Es va aprovar el nou 
preu que va en funció dels habitants de l'àrea bàsica. Una part la paga SUMAR i l'altra els 
ajuntaments que en formen part.   
 
5. Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics. 
 
El president explica que es tracta de la modificació dels preus públics de l'Escola de 
Música del Gironès. Informa que enguany a l'Escola ha incrementat poc el nombre dels 
seus alumnes de 659 a 675. En el pressupost es va contemplar que es rebria una 
subvenció per part del Govern de la Generalitat de Catalunya de 70.000 euros i amb 
aquesta previsió és van elaborar els preus públics. Un cop rebuda la subvenció per part 
de la Generalitat aquesta ha estat superior amb un import de 88.304,91 euros. Aquest fet 
els ha donat 18.000 euros de marge. De l'increment que es va aprovar ara proposen 
reduir-lo a la meitat pel que fa a les classes d'instrument. Explica que també es creen dos 
nou preus a petició de l'equip directiu, un pels grups de 8 alumnes i un altre pels grups de 
6 alumnes.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 21 de setembre de 2017, del coordinador dels 
Serveis Administratius del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 10 d'octubre de 2017, emès per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
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: 
 

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG 
 
Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes 
inscrits en els cursos que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del 
Gironès (curs 2017-2018) 
 
Art.3. Quantia 

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL    

INDIVIDUAL    

Aprenentatge bàsic €/mes   

Preparatori I 56,05   

Preparatori II 56,05   

Primer 56,05   
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Aprenentatge avançat €/mes (30´) €/mes (45´) €/mes (60´) 

Segon 58,45   

Tercer 58,45 71,75  

Quart 58,45 71,75  

Quart (pas de grau)   93,60 

 

MÚSICA A MIDA   
INSTRUMENT COL·LECTIU ≥ 6 alumnes ≥ 8 alumnes 

Mòdul especial grup nombrós (45') 24,00  

Mòdul especial grup nombrós (60')  24,00 

 

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 reguladores 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. 

 
6. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de taxes. 
 
El Sr. president comenta que es regularitzen les taxes que regulen l'entrada i la disposició 
de l'equipament dels Banys Àrabs. Explica que han rebut peticions per realitzar-hi 
diferents activitats com concerts o gravacions de pel·lícules. S'han establert noves tarifes 
per tal de tenir-ho establert degudament.  
 
Vist l’informe, de data 9 d'octubre del 2017, emès pels Serveis Administratius del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 10 d'octubre del 2017, emès per la Intervenció 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 de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup de C's i 
l'abstenció del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-
E.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de la taxa que es relaciona: 
  TTaaxxaa  nnúúmm..  11::  ppeerr  aa  ll’’eennttrraaddaa  aallss  BBaannyyss  ÀÀrraabbss  ddee  GGiirroonnaa 

"Art. 3. Quantia 
Per a la cessió d'ús de l’edifici per a activitats d'interès cultural o social sense ànim de lucre 100,00 € 
per dia més 16,00 € per cada hora que passi de la concedida. 
Per a la cessió d'ús de l’edifici per a activitats amb finalitats comercials amb exclusivitat 100,00 €/h, 
més 200,00 € per cada hora que passi de la concedida. 
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Per a la cessió d'ús de l’edifici per a activitats amb finalitats comercials sense exclusivitat 50,00 €/h, 
més 100,00 € per cada hora que passi de la concedida. 
 
Art. 8. Ús de l’edifici 
Per a la sol·licitud d'ús de l’edifici dels Banys Àrabs cal presentar una sol·licitud per escrit, mitjançant 
el formulari previst, adreçada al president del Consell Comarcal del Gironès, indicant l’entitat, 
l’empresa o la persona responsable, l’activitat que es vol realitzar, les característiques tècniques de 
l’ús que es demana, la durada d’aquesta utilització i assumir la responsabilitat de qualsevol perjudici 
que es produeixi com a conseqüència de l’activitat realitzada. En tot cas, el Consell Comarcal del 
Gironès, autoritzarà per escrit aquesta cessió. 
El president del Consell Comarcal del Gironès podrà denegar la cessió atenent a raons de 
conservació, seguretat, imatge, calendari, hora, entre d'altres que puguin perjudicar la corecta gestió 
del monument o el correcte desenvolupament de l'activitat sol·licitada." 

 
 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

procedir a l'execució dels presents acords i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals 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 l'alienació de 120 accions del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, SA, de titularitat d’aquest Consell Comarcal, per valor de 6,01 euros 
cadascuna, a favor de la Diputació de Girona. 
 
El president manifesta que en primer lloc vol fer una esmena en l'ordre del dia. En aquest 
hi diu 6,01 euros cadascuna i el valor real és 7,44 euros. Als inicis de la fundació del 
Patronat de Turisme tant particulars com administracions públiques van adquirir-ne 
accions. Es proposa vendre les que té el Consell per un valor total de 893,29 euros.  
 
Atès que és voluntat de la Diputació de Girona procedir a l’adquisició de les accions del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A, que són de titularitat pública i privada; 
 
Atès que la Diputació de Girona ostenta la titularitat del 50% de les accions tot i finançar el 
95% del pressupost anual de l’esmentat patronat; 
 
Atès que el Patronat de Turisme és una societat d’economia mixta, amb capital públic i 
privat, però amb un accionariat dispers i variat; 
 
Atès que la Diputació de Girona vol transformar el Patronat en una forma de gestió directa 
del servei sota la modalitat de societat de capital íntegrament públic d’aquesta com a mitjà 
propi, en la realització de funcions en matèria de promoció turística de les comarques 
gironines, respectant però la composició del Consell d’Administració públic (8 consellers) i 
privat (7 consellers); 
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Atès que el valor nominal de l’acció, segons el llibre registre, és de 6,01 €/acció; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès és titular de 120 accions, el que representa un 
capital social de l'1,2%, essent la seva valoració de 721,20 € total respecte el valor 
nominal i 893,29 € sobre el valor teòric comptable; 
 
Atès que el Consell Comarcal com administració pública i d’acord amb l’establert a l’article 
5.2 dels Estatuts del Patronat, ostenta el dret d’adquisició preferent; 
 
Vista la memòria de gerència; 
 
Vist l’informe d’intervenció pel que la valoració dels valors mobiliaris que es pretenen 
alienar no superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €; 
 
Vist l'informe de secretaria pel que els valors mobiliaris que es pretenen alienar són de 
titularitat comarcal i alienables; 
 
Vistos els articles 52.2.p), 53.1.q), 199, 200, 203, 209, 214 i 215 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; 
 
Vistos els articles 1, 2, 8, 40 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre; 
 
Vistos els articles 47.2.m), 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local; 
 
Vistos els articles 76, 79, 80, 85, i disposició final setena del Text refós de les disposicions 
vigents en matèria de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril; 
 
Vista la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques; 
 
Vist l'article 4.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup de C's i 
l'abstenció del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-
E.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Sol·licitar informe previ del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 

Hisenda a fi de procedir a l'alienació de 120 accions del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, SA de titularitat d’aquest Consell Comarcal, de valor 
nominal 6,01 euros cadascuna i amb un valor teòric comptable de 7,444118 
€/acció que constituiran el preu de venda, a favor de la Diputació de Girona. 
L’esmentat informe, el qual haurà de ser evacuat en el termini que estableix 
la normativa. Condicionat a la recepció de conformitat de l’esmentat informe 
es procedirà en els termes que s’indiquen en els punts que seguidament es 
relacionen. En cas de no ser evacuat en el termini indicat es podrà procedir 
igualment en els termes que seguidament s’indiquen. 
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Segon. Aprovar l'alienació de 120 accions del Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona, SA de titularitat d’aquest Consell Comarcal, per valor de 893,29 € 
(7,444118 €/acció) cadascuna, a favor de la Diputació de Girona. 

 
Tercer. Reconèixer el dret de 893,29 euros, import del valor de l'alienació de les 

accions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A, i imputar el 
reconeixement de drets a l’aplicació pressupostària corresponent (a 
l'aplicació d'ingressos 85000). 

 
Quart. Formalitzar en escriptura notarial la compravenda de les accions i facultar el 

president del Consell Comarcal del Gironès, perquè dicti quantes resolucions 
siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord i signi quants documents 
necessaris. 

 
Cinquè. Renunciar de forma expressa al dret preferent d'adquisició en relació amb 

l'alienació d’accions que realitzin la resta d’accionistes a favor de la 
Diputació de Girona en seu de l’expedient administratiu per transformar la 
mercantil en una societat de capital íntegrament públic titularitat d’aquesta 
última, pel valor nominal de 6,01 € l’acció, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.2 dels Estatuts reguladors de la SA. 

 
8. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 14/2017. 
 
El president explica que el valor de la modificació és de 31.600 euros que s'extreuen del 
romanent de tresoreria. Es destinen 11.000 euros per a productivitats d'exercicis anteriors. 
Recorda que es va viure una situació econòmica i de tresoreria complicada i es van deixar 
pendents de pagar les productivitats del 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016. El compromís era 
de pagar-les quan poguéssim. Enguany es va pagar la del 2011 i volen fer front a la del 
2016. En el pressupost del proper any n'hi posarem una d'antiga i la de l'any vençut. S'han 
hagut de comprar servidors i proposem augmentar la partida amb 4.000 euros. Pel que fa 
a la seguretat, és el manteniment i la disposició de l'alarma, informa que els han arribat 
dues factures de l'any anterior. Han hagut d'incrementar la partida amb 3.600 euros. Els 
imports de 2.000 euros, 5.000 euros i 2.000 euros fan referència a serveis i treballs 
d'informàtica. S'ha d'incrementar en 1.000 euros la partida de comunicacions postals. 
Aquest increment pot sorprendre i explica que es deu a totes les notificacions efectuades 
pel tema de la pobresa energètica i per poder evitar els talls de subministrament.  
 
Vist l’expedient incoat de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit al pressupost de la 
corporació de l’exercici 2017; 
 
Atès que l'art. 177 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, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit ha de ser prèviament informat 
per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que 
seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 
 
Vist l'informe d'intervenció, de data 10 d'octubre de 2017; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 14/2017 de modificació de crèdits amb el 

detall següent: 
 
 Crèdit extraordinari: 

Aplicació 

pressupostària Denominació Crèdit extraordinari 

9200.150001 Productivitat exercicis anteriors 11.000,00 € 

 

TOTAL 11.000,00 € 

 
 Suplement de crèdit: 

Aplicació 

pressupostària Denominació 

 
Crèdit inicial 

 
Increment Crèdit definitiu 

9200.227992 Servei de virtualització 6.700,00 € 4.000,00 € 10.700,00 € 

9200.227010 Seguretat 15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 € 

9200.227060 Treballs tècnics 33.000,00 € 2.000,00 € 35.000,00 € 

9200.220020 Material informàtic no inventariable 4.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 € 

9200.222000 Comunicacions telèfon 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 € 

9200.222010 Comunicacions postals 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 

9200.226990 Despeses diverses 33.000,00 € 3.000,00 € 36.000,00 € 

 

TOTAL  20.600,00 € 

  
 Finançament: 

Concepte Denominació Import 

870.00 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals   31.600,00 € 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
Tercer. En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 

d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 
procedirà a la seva publicació. 

 
9. Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'expedient d'alteració dels termes 
municipals de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena presentat per l'Ajuntament de 
Sant Martí de Llémena. 
 
El Sr. Roca explica que quan es va fer l'actualització de l'atermenament dues cases, que 
eren de tota la vida de Sant Martí de Llémena, van quedar incloses al municipi de Sant 
Gregori. Els ajuntaments respectius han pres l'acord de realitzar aquesta alteració de la 
línia de terme. Aquesta alteració s'ha d'aprovar per part del Consell atenent que es tracta 
de dos municipis de menys de 5.000 habitats.  
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Vist que l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena, en data 22 d'agost de 2017, va presentar 
al Registre General d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 5275/2017 una 
sol·licitud d'informe sobre l'expedient d'alteració dels termes municipals de Sant Gregori i 
Sant Martí de Llémena; 
 
Atès que en l'expedient administratiu consta, a banda del preceptius certificats dels 
consistoris afectats emesos pels respectius secretaris, de la memòria justificativa de 
l'alteració dels termes municipals de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena; del plànol de 
l'antiga i la nova delimitació de la zona objecte de l'alteració dels termes municipals; de 
l'informe referent a la divisió de béns, drets accions, usos públics i aprofitaments i també 
obligacions, deutes i càrregues i l'assignació del personal; dels pactes intermunicipals 
entre ambdós municipis; i finalment diligència dels tràmits de l'expedient instruït; 
 
Vist el que prescriuen els art. 12 i 17 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els art. 5, 6 i 14.2.q 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 i l'art. 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de municipis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Informar favorablement l'expedient promogut pels ajuntaments de Sant 

Gregori i Sant Martí de Llémena, per a l'alteració dels seus termes 
municipals. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Sant Gregori i Sant Martí de 

Llémena. 
 
10. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès Salt i els ajuntaments de la comarca 
per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la 
pobresa energètica del Gironès. 
 
El Sr. Roca explica que aquest programa està en funcionament des de l'any 2014 amb un 
resultats contrastats any a any. S'impulsa des de l'àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal juntament amb el Consorci de Benestar Social Gironès Salt. Després de parlar-
ne amb els alcaldes es va acordar treballar en la signatura d'aquest conveni per tal de en 
el cas que fos necessari aportar-hi més finançament. S'ha realitzat un escalat en funció 
del nombre d'habitants. Els imports estipulats garanteixen el pagament de la jornada del 
tècnic que realitza les actuacions en els habitatges. Recorda que es va facilitar a tots els 
consellers i conselleres comarcals les dades des de l'any 2017 i també tenen a disposició 
les memòries dels darrers anys per a consultar-les. 
 
Atès que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt i dels ajuntaments de la comarca que se subscriguin convenis de 
col·laboració per al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica 
del Gironès, per dur a terme de manera efectiva les mesures necessàries per pal·liar i 
prevenir la pobresa energètica en els municipis de la comarca; 
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Atès que d'acord amb el Programa assistencial i organitzatiu 2016-2019 del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt, dins del Pla d'actuacions comunitàries: Fem xarxa!, a l'Eix 
d'habitatge, es contempla el desenvolupament del Projecte comarcal de prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès; 
 
Vist que la situació de la ciutadania envers la pobresa energètica no ha parat d'agreujar-
se a Catalunya en general, i a la comarca del Gironès en concret, la qual cosa es 
demostra per l'increment de la casuística atesa, tant a nivell d'informes de vulnerabilitat 
(corresponents a la Llei 24/2015) com a nivell de casos atesos des del propi Projecte 
comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès; 
 
Vist el contingut del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès Salt i els ajuntaments de la comarca per al 
desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès Salt i els ajuntaments de 
la comarca per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica 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. 
 
11. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona i el Consell Comarcal del Gironès pel Pla d’accions 2017. 
 
El Sr. Roca comenta que el Patronat de Turisme aporta 21.000 euros per tal que des de 
l'àrea de Turisme del Consell es desenvolupin les diferents accions per a la promoció de 
la comarca. Aquest import s'aporta des de fa diversos anys. Anteriorment es rebia a través 
d'una subvenció i ara s'ha establert a través d'un conveni.  
 
Vist que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona desenvolupa l'activitat turística a les 
comarques de Girona, la promoció de l’oferta en els mercats turístics, la planificació i 
execució d’actuacions que projectin nacional i internacionalment la imatge de les marques 
turístiques gironines que està gestionant, Costa Brava i Pirineu de Girona,  i el suport i 
coordinació d’actuacions que, amb objectius semblants, realitzin altres entitats públiques o 
privades del territori; 
 
Atès que les actuacions del Patronat es fonamenten en els criteris continguts en el Pla 
estratègic de turisme de les comarques de Girona del 2011, el qual preveu en el seu 
programa 5.1.3. de suport a les destinacions, la subscripció d’acords de col·laboració; 
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Atès que el Consell Comarcal del Gironès i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
tenen interessos compartits pel que fa a la promoció del turisme a les comarques de 
Girona;  
 
Vist que el Pla d’actuacions del Consell Comarcal del Gironès per l’any 2017 ha estat 
treballat un cop assabentats del contingut del Pla d’accions i objectius (PAO) del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona 2017;  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès es compromet a continuar col·laborant i 
treballant en  la implementació del Tourism Data System, una plataforma digital de gestió 
de dades que automatitza el procés de recollida de dades i facilita l’explotació, difusió, 
consulta de resultat dels nivells d’ocupació d’allotjament turístic de la destinació; 
 
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 el Patronat de Turisme 

Costa Brava Girona i el Consell Comarcal del Gironès pel Pla d’accions 
2017. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Patronat de Turisme Costa Brava 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. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona. 
 
El Sr. Riembau explica que el Consorci Vies Verdes proposa una modificació per tal 
d'adaptar-se a LRSAL. El més important és l'article 8 a través del qual s'estipula que el 
Consell Executiu tindrà un total de 9 membres. També s'aprofita per modificar l'article 27 i 
l'article 28 referents a autoritzacions i permisos d'actuació en relació amb els ajuntaments. 
A nivell informatiu comenta que el Consorci de les Vies Verdes passa a estar adscrit a la 
Diputació de Girona i s'aprova el pagament d'una quota pels consells comarcals de 416 
euros. Als seus inicis hi havia una quota de 10.000 euros que mai es va fer efectiva. Amb 
aquesta modificació es proposa el pagament per part dels consells comarcals de la quota 
mínima que és la que mateixa que paguen els ajuntaments inclosos a la franja Pirinexus.  
 
Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, en motiu de l’entrada en vigor la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), va esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne 
el contingut a l’esmentada norma; i per això va determinar-se l’Administració Pública a la 
que resta adscrit el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i financer, en acompliment 
de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
LRSAL; 
 
Vist que l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació 
dels membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va 
comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents; 
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Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent 
de la Diputació de Girona, va ser classificada pel seu ple, per acord de 23 de setembre de 
2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Vist que per acord de ple de la Diputació, de 19 de gener de 2016, s’ha modificat la 
classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme depenent de la 
Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; 
  
Vist que l’assemblea general del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera 
centralitzada; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 

Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats 
com segueix: 

 
Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a 
tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència 
(amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, 
un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva plaça al Consell 
Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l’Assemblea 
General a proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que 
ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la vigència del 
seu mandat, l’assemblea general ha d’escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i 
les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el 
període de temps que li falti al seu antecessor o antecessora. 
 
Article 27. Autoritzacions i permisos 
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- l’atribució 
d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament en els trams no 
urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i 
planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de 
les vies verdes. 
 
Article 28. Trams urbans i trams compartits. 
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, excepte 
les senyalitzacions horitzontal i vertical referents a la via verda, que corresponen al 
Consorci. 
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la responsabilitat 
del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a cada ajuntament. 
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Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 

 
Tercer.  Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 

Vies Verdes de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal del 
Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels 
estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 
finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al 
Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris. 

 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidència per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del 
present acord. 

 
13. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 2 d'octubre de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al 
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les 
comarques gironines. 
 
El Sr. Triola dóna informació de la primera edició del projecte Young Talent Gironès. 
Aquest tenia com a objectiu buscar el talent jove en els municipis del Gironès. És un 
concurs de talents artístics per a joves d'entre 15 a 29 anys on cada participant té la 
possibilitat de demostrar el seu talent artístic. Hi ha quatre disciplines artístiques en les 
que s'hi pot participar individualment o en grup: arts plàstiques, arts escèniques, música i 
escriptura. Durant el concurs es tracta de fer una actuació en directe demostrant el talent 
davant d'un jurat expert en el món artístic. En el cas de les arts plàstiques i l'escriptura, si 
no es vol portar a terme una performance en directe, es podrà fer una petita exposició que 
el jurat valorarà. Es portarà a terme al teatre Puig d'Arques de Cassà de la Selva el 
dissabte dia 21 d'octubre a partir de les cinc de la tarda. El nombre de concursants a data 
d'ahir són 25 amb un total de 17 actuacions individuals i 8 actuacions grupals les quals 
engloben 55 talents. Pel que fa a repartiment de les disciplines: 12 de música, 7 d'arts 
escèniques, 5 d'arts plàstiques i 1 d'escriptura. El jurat està composat per cinc persones: 
La Sra. Roca vicepresidenta del Consell Comarcal del Gironès, consellera de cultura i 
escriptora, el Sr. Fort especialista en música, cantant del grup Diversiones i tècnic de 
joventut de l'Ajuntament de Calonge, el Sr. Massegur especialista en arts plàstiques, 
pintor, especialista en música i cantant, la Sra. Puigbaldoyra especialista en arts 
plàstiques i el Sr. Mitjà gerent del Pup Cèltic de Girona.  
 
El Sr. Palacio comenta, tal i com ho va fer a les comissions informatives, que per una 
banda creu que és una molt bona iniciativa. Pensa que les polítiques de dinamització dels 
joves són politiques preventives de molts altres temes. Per altra banda el va preocupar el 
tema dels tempos. Creu que amb el calendari que li han exposat hi va haver molt poc 
temps per fer-ne difusió. Creu que la difusió és un tema fonamental. No diu que no se 
n'hagi fet però pensa que hi ha hagut poc temps per fer-la. És un projecte que ha de 
seguir però demana que la difusió es faci amb més temps.  
 
El Sr. Triola matisa que aquest projecte es va organitzar a través d'una convocatòria de la 
Diputació de Girona que es va publicar al mes d'agost. Els tècnics de joventut s'hi van 
acollir i s'ha disposat de poc temps per a la seva organització. És cert que es voldria haver 
fet molta més difusió però s'ha arribat fins a on es volia que són als instituts. Tot els 
tècnics dels 18 ajuntaments, tant de cultura com de joventut, van portar a terme el màxim 
de difusió possible. Ja s'ha començat a treballar en la segona edició. Els pobles on es va 
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poder fer una bona difusió són: Flaçà, Fornells de la Selva, Bordils, Cassa de la Selva, 
Girona, Llagostera, Quart, Salt, Sant Joan de Mollet i Celrà. S'intentarà de cares a l'any 
vinent fer-ho amb més temps. Aquest any era un embrió. Comenta que la intenció és fer 
un petit catàleg de tots els participants i posar-lo a disposició de tots els ajuntaments per 
tal que aquests tinguin la possibilitat de contractar-los per fer alguna actuació en algun 
municipi.   
  
Vist la convocatòria de subvencions adreçada als consells comarcals, per al finançament 
de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines- any 
2017; 
 
Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès promoure activitats i projectes 
culturals d'abast comarcal pel jovent dels municipis del Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 d'octubre de 
2017, mitjançant el qual s'aprova concórrer a la convocatòria de subvencions de la 
Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves de les comarques gironines i s'aprova la Memòria tècnica del Young Talent al 
Gironès 2017, així com, el pressupost del projecte; 
 
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 2 d'octubre de 2017, i aprovar concórrer a la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines i 
s'aprova la Memòria tècnica del Young Talent al Gironès 2017, així com, el 
pressupost del projecte. 

 
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. 
 
14. Ratificació dels decrets de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 21 de juliol de 2017, aprovació de la sol·licitud per a la subvenció dels agents 
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) i aprovació de la sol·licitud de 
subvenció per a la pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament local 
(AODL). 
 
El Sr. Vidal comenta que es demanen dues subvencions. La primera per una prorroga de 
l'AODL que tenim contractat. Recorda que aquest treballa en l'àmbit de cinc municipis: 
Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Gregori, Vilablareix i Bescanó. El seu contracte 
finalitza el dia 6 de novembre. La segona petició s'ha elaborat en base a les reunions 
mantingudes amb diferents ajuntaments en el marc del pla estratègic. Aquesta figura ha 
de donar suport en el coneixement de les empreses del territori, en temes d'intermediació 
laboral i planificació estratègica. L'import sol·licitat és el màxim que la convocatòria permet 
que són 27.045,55 euros. Aquest suposa el 80% del cost total de cadascun dels AODL.  
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Vista la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local (ref. BDNS 349993); 
 
Vista l'Ordre EMO/285/2014, de 5 d'agost per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades al programes de suport al desenvolupament 
local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 (DOGC núm. 6683, d'11.8.2014), modificada 
per l'Ordre EMO/287/2014, de 25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014); 
 
Vist el Pla de treball del Gironès 2017-2018 i el Pla d'acció del Gironès 2017-2021; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de juliol de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el Pla de treball del Gironès 2017-2018, el Pla d'acció 
Gironès 2017-2021 i es formula la sol·licitud de subvenció per a la contractació dels 
agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) d'acord amb l'Ordre EMO/255/2014; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de juliol de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el Pla de treball de l'àrea urbana sud-oest del Gironès 
2017-2018 i es formula la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga dels agents d'ocupació 
i desenvolupament local (AODL) d'acord amb l'Ordre EMO/255/2014, de 5 d'agost, i la 
resolució TSF/1322/2017; 
 
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 21 de juliol de 2017, i aprovar el Pla de treball del Gironès 2017-2018, 
el Pla d'acció Gironès 2017-2021 i la sol·licitud de subvenció per a la 
contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) d'acord 
amb l'Ordre EMO/255/2014. 

 
Segon. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 21 de juliol de 2017, i aprovar el Pla de treball de l'àrea urbana sud-oest 
del Gironès 2017-2018 i la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga dels 
agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) d'acord amb l'Ordre 
EMO/255/2014, de 5 d'agost, i la resolució TSF/1322/2017. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 
Quart. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
15. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 30 d'agost de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la 
contractació de 4 joves en pràctiques al Consell Comarcal del Gironès d'acord amb 
l'Ordre TSF/213/2016 i la resolució TSF/1779/2017. 
 
El Sr. Vidal explica que aquest és un programa que ja es va portar a terme l'any passat 
per part del SOC. L'experiència va ser molt bona. Aquest any s'ha tornat a publicar. Va 
adreçada a joves amb formació mitjana o superior. En el cas del Consell Comarcal hem 
demanat subvenció per quatre joves. S'han lligat els perfils dels candidats existents a 
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garantia juvenil amb les necessitats existents al Consell. Dos es contractarien per fer 
tasques administratives un al Consell i l'altra a la Casa de Cultura Les Bernardes, un altre 
amb formació en administració i direcció d'empreses per donar suport a serveis generals i 
serveis econòmics i el darrer per donar suport informàtic. El projecte atorga 11.000 euros 
per persona. Aquesta xifra engloba les despeses de salari i seguretat social.  
 
Vista l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya; 
 
Vista la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia juvenil a Catalunya; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 d'agost de 
2017, mitjançant el qual s'aprova la sol·licitud de subvenció per a la contractació de 4 
joves en pràctiques al Consell Comarcal del Gironès d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016 i 
la Resolució TSF/1779/2017; 
 
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 30 d'agost de 2017, i aprovar la sol·licitud de subvenció per a la 
contractació de 4 joves en pràctiques al Consell Comarcal del Gironès, 
d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016 i la Resolució TSF/1779/2017. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
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. 
 
16. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 30 d'agost de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al Programa 
de suport i acompanyament a la planificació estratègica. 
 
El Sr. Vidal recorda que es disposa d'un import de 18.000 euros per redactar aquest pla. 
Manifesta que és necessari disposar d'una planificació estratègica per tota la comarca. 
Aquesta s'ha treballat amb alcaldes, regidors i tècnics de la comarca. Hem presentat el 
projecte. Es demana el màxim d'import possible de subvenció. A través d'aquesta el 80% 
el finançarà el SOC i el 20% el Consell Comarcal juntament amb els ajuntaments 
participants. Estan pendents de rebre la resolució de la petició.  
 
Vista la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local (ref. BDNS 349993); 
 
Vista l'Ordre EMO/258/2014, de 5 agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 
local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014; 
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Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 d'agost de 
2017, mitjançant el qual s'aprova la sol·licitud de subvenció per al Programa de suport i 
acompanyament a la planificació estratègica d'acord amb l'Ordre EMO/255/2014, de 5 
d'agost i la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig; 
 
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 30 d'agost de 2017, i aprovar la sol·licitud de subvenció per al 
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica d'acord 
amb l'Ordre EMO/255/2014, de 5 d'agost i la resolució TSF/1322/2017, de 25 
de maig. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
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. 
 
17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 4 de setembre de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al 
Projecte "Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya - 
Gironès 2017" i de la sol·licitud del Projecte al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 
 
El Sr. Vidal explica que a la comarca disposem de dues impulsores una per l'Ajuntament 
de Girona i una ubicada al Consell Comarcal. La del Consell cada any s'ha de renovar. 
L'actual concessió de subvenció va finalitzar al maig. La persona que teníem contractada 
es va decidir que seguís treballant després de parlar amb els ajuntaments implicats. Ara 
mateix estan pendents de la resolució.  
 
Vista la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per l'any 
2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de garantia 
juvenil a Catalunya; 
 
Vistes les bases reguladores d'aquesta convocatòria que preveu l'Ordre EMO/381/2014, 
de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 
destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de garantia juvenil a Catalunya, i s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2015, modificada per l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de 
juny; 
 
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 30 d'agost de 2017, i aprovar el Projecte "Xarxa d'impulsors del 
Programa de garantia juvenil de Catalunya - Gironès 2017" i la sol·licitud de 
subvenció del projecte al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
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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. 
 
18. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 4 d'octubre de 2017, aprovació de la sol·licitud de subvenció per al Projecte 
"Treball i Formació 2017 al Gironès" i adhesió del Consell Comarcal del Gironès a la 
pròrroga de l'acord retributiu. 
 
El Sr. Vidal manifesta que molts ajuntaments estan esperant aquest programa. Aquest els 
serveix per contractar persones del municipi que es troben en situació d'atur. Recorda que 
l'any passat es va haver de modificar el tema de les competències. Les persones que 
l'ajuntament contracta havien de desenvolupar activitats en les quals el Consell té les 
competències bàsiques. L'any passat es van modificar els convenis amb els ajuntaments 
en aquest sentit. S'estipulen tres actuacions principals: neteja en espais municipals, 
agents cívics per la millora de la recollida selectiva i la convivència ciutadana i suport 
administratiu en projectes supralocals. En total i després d'haver escoltat les demanes 
formulades pels ajuntaments de la comarca es contractaran 42 persones repartides de la 
següent manera: 11 persones desocupades sense prestació amb un contracte de sis 
mesos i 11 persones amb un contracte d'un any, 14 persones beneficiàries de la Renda 
Mínima d'Inserció a sis mesos i 4 persones amb un contracte d'un any. Explica que aquest 
any hi havia una línia específica per dones a través de la qual es contractaran 2 dones 
durant un any. Finalment el programa també permet contractar 1 tècnic durant un any i 1 
altre tècnic a set mesos. Totes les persones es contracten a jornada complerta. Els 
municipis que hi participen són: Campllong, Sant Gregori, Cassà de la Selva, Salt, 
Aiguaviva, Celrà, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Bordils, Vilablareix, Fornells de la Selva, 
Flaçà, Llagostera i Canet d'Adri. L'import que es sol·licita supera els 600.000 euros. Està 
previst que comencin a treballar el dia 29 de desembre i finalitzaran en funció dels mesos 
de contractació.   
 
Vista l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per al Programa treball i formació; 
 
Vista la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa treball i formació; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 d'octubre de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el Projecte treball i formació 2017 al Gironès i la 
contractació de 42 persones que compleixin els requisits de la línea PANP, línea RMI i 
línea DONES; la contractació de dos tècnics coordinadors i de suport i la pròrroga de 
l'acord retributiu signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, 
relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa treball i 
formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 4 d'octubre de 2017, i aprovar el Projecte treball i formació 2017 al 
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Gironès i la contractació de 42 persones que compleixin els requisits de la 
línea PANP, línea RMI i línea DONES; la contractació de dos tècnics 
coordinadors i de suport i la pròrroga de l'acord retributiu signat el 2016 
adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la 
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del 
Programa treball i formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
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. 
 
19. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Projecte 
"Treball i Formació 2017 al Gironès". 
 
El Sr. Vidal explica que aquesta proposta fa referència al mateix tema que el darrer punt. 
En aquest cas es porta a aprovació el conveni a signar amb els ajuntaments de la 
comarca. En aquest s'hi regulen les competències i els tres projectes en què es 
defineixen.  
 
Atès que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments d'acord amb el que 
estableix l'article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; 
 
Vist que en data 9 de novembre de 2016, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va 
publicar l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa treball i formació; 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2017 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va 
publicar la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria 
per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa treball i formació; 
 
Atès que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la 
comarca participar en l'esmentada convocatòria, afavorint la inserció laboral i la millora de 
l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de la comarca, amb l'oferiment d'una 
experiència laboral i formació transversal; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès planteja la realització de tres projectes dins el 
Programa treball i formació 2017: PROJECTE 1. Agents cívics per a la millora de la 
recollida selectiva i de la convivència ciutadana; PROJECTE 2. Equip de suport a la neteja 
dels espais municipals i PROJECTE 3. Suport administratiu en projectes supralocals; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha sol·licitat un total de 42 contractacions a 
jornada completa, de les quals 17 seran contractes de 12 mesos i 25 de 6 mesos. I, a més 
a més, ha sol·licitat la formació transversal de 20 hores de durada per a cada una de les 
persones beneficiàries del programa i la contractació de dos tècnics/ques coordinadors/es 
a jornada completa, un per 7 mesos de durada i un altre de 12 mesos de durada; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació al Gironès 2017. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
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. 
 
20. Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de 
subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2018. 
 
La Sra. Roca explica que aquestes bases són pràcticament iguals que l'any passat. La 
partida econòmica té el mateix import 12.000 euros. S'hi han introduit petits canvis per fer 
més àgil la tramitació als ajuntaments. Els beneficiaris d'aquestes bases són els 
ajuntaments de la comarca del Gironès que participen en els escenaris 2018. Els 
ajuntaments de Girona i Salt estan exclosos d'aquesta convocatòria. Pel que fa a l'import 
de les subvencions atorgades aquest és calcula mitjançant dos criteris: un de fix que són 
200 euros per cada obra de grans escenaris i un criteri variable que correspon al 20% del 
catxet amb IVA per totes les obres de grans escenaris.  
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 15 de juny de 2016 el 
Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 2016 i pels exercicis 2017, 2018 i 2019; 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 19 d'octubre de 
2016 l'ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist que s'han redactat unes bases específiques que tenen per finalitat estructurar i fixar 
els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l’Àrea de 
Cultura del Consell Comarcal del Gironès per al finançament de part de la programació 
teatral dels ajuntaments participants a Escenaris 2018, de conformitat amb el que prescriu 
l'art. 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per a 

l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2018. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Quart. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
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al·legacions que es puguin formular, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa de Cultura. 

 
21. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 4 de setembre de 2017, i aprovació del contracte programa 2017-2019 entre 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del 
servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere. 
 
El president explica que l’Institut Català de les Dones crea un contracte programa a banda 
del contracte programa de serveis socials. Aquest conté dues fitxes. La primera pel servei 
d'informació i atenció a les dones amb un import de 17.250 euros i la segona referent a la 
igualtat efectiva de dones i homes amb un import de 1.500 euros.  
 
Vist que l’Institut Català de les Dones té atribuïdes les competències vinculades al seu 
paper de garant del compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes i de l’aplicació de la seva transversalitat i que també és l’instrument 
vertebrador per a lluitar contra la violència masclista, d’acord amb allò que estableix 
l’article 80 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista; 
 
Vist que al Consell Comarcal del Gironès li correspon l’exercici de les competències en 
matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article 6.1 de la Llei 17/2015 i 
que té la competència per a crear, programar, prestar i gestionar el servei d’informació i 
atenció a les dones (SIAD), d’acord amb allò que preveuen els articles 56 i 64 de la Llei 
5/2008; 
 
Atès que la Generalitat ha de complementar la suficiència financera en relació amb les 
funcions en matèria de polítiques d’igualtat de gènere mitjançant contracte programa a 
aquest efecte, en compliment de l’article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el contingut que 
preveu la disposició final quarta, apartat 3r d’aquesta Llei; 
 
Vist que el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació del SIAD 
en compliment de la disposició addicional primera sobre recursos econòmics de la Llei 
5/2008, mandat que es du a terme també a través de la eina jurídica del contracte 
programa; 
 
Vist el contingut del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’informació i atenció a les 
dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de setembre 
de 2017, mitjançant el qual s'aprova el contracte programa 2017-2019 entre l’Institut 
Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere; 
 
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 4 de setembre de 2017, i aprovar el contracte programa 2017-2019 
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entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de 
polítiques d’igualtat de gènere. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
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, en 
especial, per la signatura de l'addenda econòmica del contracte programa 
2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la 
realització de polítiques d’igualtat de gènere. 

 
22. Aprovació del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, per a l’execució del contracte programa 2017-2019 entre 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del 
servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere. 
 
El president comenta que amb aquest punt es delega per part del Consell Comarcal del 
Gironès al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt el desenvolupament del contracte 
programa que ha explicat en el darrer punt.  
 
Vist el contingut del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’informació i atenció a les 
dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de setembre 
de 2017, mitjançant el qual s'aprova el contracte programa 2017-2019 entre l’Institut 
Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere; 
 
Atès que es vol dur a terme el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució del contracte programa 2017-2019 entre 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del 
servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Traspassar l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social 

Gironès Salt, per a l’execució del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut 
Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del 
servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat 
de gènere. 

 
Segon. Aprovar que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt porti a terme la gestió 

dels serveis que figuren al contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català 
de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere. 
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Tercer. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè una vegada 

finalitzats els projectes trameti una memòria justificativa del compliment per tal 
que el Consell Comarcal del Gironès els pugui justificar, d’acord amb els termes 
fixats en el seu clausulat. 

 
Quart. Retribuir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt d’acord amb els imports 

que disposi l'addenda al contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de 
les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere. 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i remetre-li 

una còpia del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere. 

 
Sisè. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de 

quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
23. Moció de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya. 
 
El president comenta vol fer un inicis especial perquè creuen que el Gironès va ser una de 
les comarques malauradament més afectades del país. Anomena especialment als veïns 
de Sant Julià de Ramis, Aiguaviva i Girona. A tot el país hi va haver gairebé 900 persones 
ferides a mans de la brutalitat policial, 250 de les quals a la regió sanitària de Girona. 
Condemnen d'una forma enèrgica, alta i clara la violència injustificada. Donen tot el suport 
a les persones ferides, exigeixen la retirada dels efectius policials, demanen la dimissió 
del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, el Sr. Enric Millo, reconeixen l'actitud de 
valentia i comportament cívic i pacífic de més de 2.000.000 de persones, demanen la 
mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional i deixen 
constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat del que 
decideixin les institucions catalanes, el govern català i el parlament de Catalunya. No els 
agrada portar aquesta moció a aprovació, preferirien que res del que va passar hagués 
succeït però ho han de condemnar.  
 
La Sra. Veray agrairà que els partits que la presenten intervinguin en la presentació i no 
en la rèplica a la seva intervenció. Si ella parla ara dóna per fet que els grups que l'han 
presentat no parlen sinó ella s'espera a escoltar tots els portaveus.  
 
El president manifesta que tots els grups tindran una opció de parlar.  
 
La Sra. Veray creu que primer han de parlar els grups que la presenten.  
 
El president manifesta que aquesta moció la presenten el grup de CIU, ERC, i la CUP. 
Pregunta si aquests grups tenen alguna cosa a afegir.  
 
Els grups responen que no.  
 
La Sra. Veray manifesta que un dels defectes és el fanatisme però un dels defectes del 
fanatisme en sí és no escoltar aquells qui no pensen com un pensa i volen imposar la 
seva realitat. Vol fer aquesta intervenció amb tota la calma que sigui possible i espera que 



 
 

26 
 

no se la interrompi amb tot el que digui i que se l'escolti. Avança que de totes les 
persones assegudes en aquest plenari la gran majoria no estarà d'acord amb el que ella 
explicarà i dirà. Ho dóna per fet i demana calma i tranquil·litat sense que ningú insulti ni 
falti al respecte. Manifesta que el portaveu d'Esquerra Republicana va formular una petició 
per tal de suspendre aquest plenari i agraeix al president que no l'acceptés. Hi va haver 
persones que van escriure correus electrònics faltant al respecte, faltant a la realitat i dient 
coses molt grosses. Pensa que tots hi han de posar calma i tranquil·litat i avui intentarà 
ser la primera de fer-ho. Demana a tots els grups aquesta calma i que no es diguin coses 
molt grosses que encara poden constituir més delictes dels que hi ha ara. Vol fer un relat 
del que ha passat fins a dia d'avui. En primer lloc manifesta que hi ha un resum que el 
compartim tots i és que estem vivint moments molt convulsos i complicats que tenen 
preocupada a tota una societat. No hi ha cap ciutadà a Catalunya que no estigui 
preocupat pel que està passant. Per ella i pel seu grup tenen un únic i gran responsable 
que és el president de la Generalitat de Catalunya. Tot el que va passar el dia 1 d'octubre 
va arribar on va arribar pel Sr. Puigdemont. Aquest sabia que el dia 1 d'octubre no es 
podia, i de fet no es va celebrar cap referèndum amb garanties i vàlid. No va ser un 
president responsable i no va tirar enrere. No va desconvocar el referèndum i convocar 
una manifestació. Totes aquestes persones, 2.300.000, que no es poden ignorar, i ella no 
ho farà, podien fer una manifestació amb la llibertat d'expressió. El president enlloc de fer 
això es va comportar d'una manera del tot irresponsable i no només va incitar sinó que va 
insistir a la gent i va fer una crida a la desobediència. Va demanar que tota aquesta gent 
anés als col·legis electorals, no a votar, sinó a impedir que la policia judicial fes la seva 
feina. Una policia judicial que tenia encomanat un mandat no per ordre d'un govern, deixin 
de dir això perquè és mentida, sinó per ordre d'un jutge. Vivim en un país, Espanya, 
democràtic on la separació de poders és efectiva i per tant el poder judicial està separat 
del poder polític. Ni el que va passar el dia 1 d'octubre ni la detenció el dilluns del 
president de l'ANC i el d'Omnium Cultural té res a veure amb decisions polítiques sinó 
amb decisions judicials. Vostès es van pensar que saltar-se la llei sortiria gratis i des del 
primer dia els hi van dir que no seria així. Des del primer dia es va avisar al Sr. 
Puigdemont que és el gran responsable de tot això que saltar-se la llei portaria 
conseqüències. Els dies 6 i 7 de setembre el Sr. Puigdemont es va situar al marge de la 
democràcia i de la legalitat. Perquè la democràcia és respectar les lleis. No és democràcia 
saltar-se les lleis per més que vostès dia rere dia intentin fer creure a 7.500.000 de 
catalans i a 47.000.000 d'espanyols que la democràcia és la seva perquè es fan les lleis a 
mida. Unes lleis que els dies 6 i 7 de setembre van ser aprovades al Parlament de 
Catalunya silenciant totalment la veu dels diputats de l'oposició demostrant una gran 
democràcia. Aquells dies i malgrat se li va dir que no ho fes al Sr. Puigdemont va situar al 
govern de Catalunya al marge de la legalitat i al marge de la democràcia. Saltar-se les 
lleis té conseqüències. L'estat de dret a Espanya i a Catalunya funciona i seguirà 
funcionant malgrat no els hi agradi. Malgrat ens insultin, ens amenacin, malgrat ens diguin 
tot el que ens diuen l'estat de dret seguirà funcionant perquè és l'única manera de garantir 
la llibertat de tot els catalans, dels independentistes també. Recorda el que van dir el Sr. 
Sànchezi el Sr. Turull i que es va veure al programa 30 minuts. Aquest programa és una 
mina d'or en relació a allò que es parlava a dins d'uns despatxos del govern el propi 1 
d'octubre. Els catalans van assistir astorats a que persones que no tenen res a veure ni 
amb el govern ni amb la política estiguessin dins d'aquell despatx prenent decisions en 
nom de tot un poble. Aquesta és una mania que tenen, parlen en nom de tot un poble 
malgrat creu que el dia 8 d'octubre els catalans els hi van demostrar que hi ha un altre 
poble que no està d'acord amb el que fan. La gran manifestació de Barcelona que vostès 
neguen rotundament. Ella hi era i hi havia més d'un milió de persones que creien en la 
unitat d'Espanya i que volen que el Sr. Puigdemont torni al seny. Tots hi hem de posar de 
la nostra part per resoldre el conflicte polític que hi ha a Catalunya. En el programa de 30 
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minuts hi ha un moment en que el Sr. Sànchezli diu al Sr. Turull i ara a tope contra el Sr. 
Millo, de fet no li diu ni senyor però ella és més educada. L'exemple el tenim aquí. El Sr. 
Sànchezli ho diu al Sr. Turull i aquest ho diu en una roda de premsa. L'ACM comença a 
enviar mocions a tots els ajuntaments i consells comarcals i vostès, com els que estan 
abduïts, simplement la presenten. Els hi és igual les conseqüències que tingui i el mal que 
es pugui fer. Vostès la presenten perquè a dalt algú i en aquest cas el Sr. Sànchezha 
decidit que s'ha d'anar contra el delegat del govern. El que hauria de dimitir i demanar 
perdo pel que fa passar el dia 1 d'octubre és el Sr. Puigdemont. Aquest en el seu 
llenguatge, que no en el seu, l'haurien de declarar persona non grata. Ell és l'únic 
responsable de la situació que estem vivint a Girona i a Catalunya. Ho diu en el seu 
vocabulari perquè ella és partidària, i ho ha defensat sempre, que ningú té cap dret a vetar 
i per tant a declarar persona non grata a ningú ni al nostre municipi, ni a la nostra 
comarca, ni a la nostra província. Això és el que vostès s'estan dedicant a fer. En el seu 
llenguatge hi haurien de declarar el Sr. Puigdemont. En el meu llenguatge no s'ha de 
declarar a ningú. Aquesta moció se la podien haver estalviat. No calia encara que el 
president de l'ANC digui que li han de fotre canya al Millo. Pensa que mantenir una bona 
relació amb el govern d'Espanya al Consell Comarcal del Gironès els ha anat bé. Saben 
perfectament perquè ho diu. Les gestions que s'han fet han ajudat i han donat fruït pels 
gironins i gironines de la comarca que tenien problemes. Esperava de vostè que com a 
mínim aquesta part de la moció se l'estalviés perquè cada vegada que li ha demanat per 
una necessitat en relació a una gestió que es podia fer a través dels representants del 
govern d'Espanya a la comarca del gironès ella hi ha posat totes les facilitats i saben que 
li han respost bé i l'han ajudat. El seu grup diu no a aquesta moció i lamenta que l'hagin 
presentada en els termes que ho ha fet. Creu que és molt injust fer culpable una persona 
pel càrrec que ostenta, aquest és un càrrec polític que res té a veure amb l'ordre judicial 
del dia 1 d'octubre que complien amb gran professionalitat i proporcionalitat les forces de 
seguretat que actuaven com a policia judicial.  
 
El Sr. Palacio indica que el seu grup votarà a favor d'aquesta moció perquè consideren 
que ha estat una actuació brutal. Una actuació desproporcionada entre altres coses. Es 
van veure les imatges i creu que tothom les ha vist. Consideren que hi ha hagut una 
desproporció i per tant hi voten a favor. No s'afegeixen a la moció pel punt 7 que diu que 
es posen a disposició del govern de Catalunya. Aquesta no és la seva ruta. No 
comparteixen moltes de les decisions que pren el govern de Catalunya i algunes d'altre sí. 
Manifesta que hi ha dues coses barrejades. Per una banda la condemna i per l'altra 
posar-se a disposició de les decisions que es prenguin en aquestes instàncies. Comenta 
l'experiència viscuda al seu municipi. Per sort no hi va haver cap càrrega en contra de les 
persones que hi eren però sí que vam viure la tensió i els nervis poc propis d'una jornada 
democràtica. Una jornada que volia conèixer l'expressió de les persones respecte d'una 
situació que és de facto una evidència. És evident que hi ha una voluntat d'un gran 
nombre de persones que volen opinar respecte d'aquest tema. La Sra. Veray ha comentat 
una cosa que és molt certa i és que el fanatisme té un defecte i és que no escolta. Des del 
nostre punt de vista una de les coses que demostra això és l'immobilisme i la manca de 
diàleg que ha demostrat el govern de l'estat i que ha estat un dels factors existents i que 
els ha portat a aquesta situació. El seu grup vota a favor d'aquesta moció, estaran al 
costat de les persones que durant tot aquest temps han patit aquesta situació. 
 
La Sra. Pujola comenta que pel seu grup el passat dia 1 d'octubre va ser un dia molt trist. 
També ho va ser per la democràcia espanyola. Un dia trist pels catalans però també per la 
resta d'espanyols. Va ser un dia trist per la fractura social que creiem que tardarà molt de 
temps a cicatritzar. Condemna tot acte de violència, solidaritzant-nos amb totes les 
persones que van patir lesions i atacs de pànic ja siguin conciutadans o persones que 
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pertanyen als cossos policials. Els desitja una ràpida recuperació. Aquesta moció que els 
presenten fa de tot menys ajudar a calmar aquesta fractura social. Per nosaltres els 
responsables del que ha passat en són dos. Primer i principal responsable el Sr. 
Puigdemont per cometre actes il·legals, suspesos pel tribunal Constitucional, i donar ales 
a la fractura social de la societat catalana. Una fractura de la qual en són reflex els fets 
succeïts i els enfrontaments entre els diferents cossos policials. En segon lloc creuen que 
la gestió de l'1 d'octubre per part del Sr. Rajoy va ser un fracàs. Tenen clar com hem 
arribat fins aquí i ha estat perquè alguns partits a nivell nacional han menystingut el 
nacionalisme i el populisme. Han preferit mirar cap a un altre costat sense aportar cap 
solució. Des del seu grup ja fa molts anys que estan advertint que el nacionalisme 
s'estava apoderant primer de les escletxes del poder a Catalunya, segon del relat 
hegemònic a Catalunya i tercer de la xarxa clientelar i corrupta de Catalunya que 
representa el nacionalisme. Creiem que el futur no passar per pactar amb el Sr. 
Junqueras o el Sr. Puigdemont perquè no són les persones adequades per garantir la 
igualtat i la llibertat de tots els catalans amb la resta d'espanyols. Han demostrat que el 
que volen és saltar-se les lleis i donar un cop a la democràcia. El nacionalisme és l'enemic 
d'Europa perquè al cap i a la fi son vostès els que separen entre bons i mals catalans. 
Són els que assenyalen a tots els que pensen diferent quan el que cal és reconstruir el 
projecte català, espanyol i europeu. El seu grup creu en la convivència, en la llibertat, en 
la unió i sobretot en la igualtat. Volen mirar als ulls dels catalans, però també de la resta 
d'espanyols i dir-los que hi ha esperança. Creuen que hi ha futur i que aquest futur passa 
per no cometre els mateixos errors i per reconstruir un projecte comú. Es van aixecar 
després del dia 1 d'octubre i es tornaran a aixecar després del cop que vostès donaran 
aquesta setmana. Ho farem en democràcia però també ho farem amb fermesa i amb 
principis. Ella li deu la democràcia als seus avis i la vol pels seus fills. Un futur on no es 
tracin línies divisòries entre veïns, amics i familiars. Aquests dies davant de tot el que està 
fent el nacionalisme creiem que cal ser prudents i moderats però també creiem que cal 
coratge i sobretot valentia perquè tenim la democràcia de part nostra. Som un país 
democràtic i els guanyarem a les urnes però sobretot i el més important és que els 
guanyarem a les urnes de veritat. Com ja saben el seu grup ha demanat al president del 
govern, el Sr. Rajoy, que l'estat actuí i que activi l'article 155 davant d'aquest cop a la 
democràcia i la declaració d'independència. Hem de dir sense complexes, i estan ben 
segurs, que hi haurà eleccions autonòmiques amb garanties per tenir un nou Parlament 
dins de la llei i sobretot per dialogar però dialogar amb els que volen estar dins del marc 
constitucional i sobretot per dialogar amb els demòcrates. La decisió és seva.  
 
La Sra. Pineda vol plantejar una qüestió d'ordre. Indica que sobre la taula han trobat a 
part de la moció que els han enviat per correu electrònic una altra proposta que ella 
pensava que tractaria abans de l'apartat de mocions.  
 
El president manifesta que la primera moció era el punt 23 i s'ha seguit aquest ordre.  
 
La Sra. Pineda manifesta que en el consell comarcal, tots som electes de l'àmbit 
municipal. Regidors dels nostres municipis que venim en representació d'aquests, en la 
defensa del territori i dels interessos del territori més proper que és la comarca del 
Gironès. En el plenari d'avui, tots els punts anteriors han passat sense pena ni gloria, per 
unanimitat la majoria de vegades. Ara es convertirà en la part més llarga el tractament de 
dues mocions que poc o res tenen a veure amb l'activitat d'aquest Consell. Fa una crida, 
tot i que sap que no servirà per res, a que ens dediquem a treballar pels nostres 
conciutadans que prou problemes tenen i que aquests altres debats tinguin lloc allà on 
pertoca. Per la moció que ara ens ocupa ha de dir que podrien estar en acord en el 95% 
del text de la moció. Evidentment condemnen totes les formes de violència i de violència 



 
 

29 
 

injustificada que va passar el dia 1 d'octubre. A partir del moment en què el Tribunal 
Constitucional havia declarat la suspensió del referèndum i aquest era il·legal era 
innecessari, des del nostre punt de vista, que s'utilitzés la violència per tal d'evitar que la 
gent que així ho creia convenient anés a votar. Era innecessari perquè haguessin utilitzat 
o no la violència hi va haver molta gent que va anar a votar i per tant va manifestar una 
voluntat i això no es pot negar. L'única cosa que han fet amb aquestes actuacions és 
insuflar encara més l'independentisme i han sumat més adeptes a aquesta causa. És 
injustificat i absolutament innecessari. Donen tot el seu suport a les persones que van 
resultar ferides i no els agrada gens que al territori de Catalunya hi hagi els efectius 
policials en la quantitat que hi són i de la manera que hi són, no és necessari ni justificat. 
Alhora de demanar la dimissió del delegat del govern no hi veurien cap problema. Ja va 
comentar a la Junta de Portaveus que el fet de declarar persona non grata no té cap 
efecte perquè el Sr. Millo no deixarà de viure a Girona. Amb aquest fet es desmereix a la 
persona i no ho considera necessari ni justificat. Si es vol se li pot fer des del govern o des 
del Parlament una moció de condemna però no ho veu clar declarar-la persona non grata. 
Reconèixer l'actitud de valentia i comportament cívic de les persones que el diumenge dia 
1 d'octubre es van expressar a les urnes és evident i no ho negaran i ho reconeixen. La 
bandera del seu partit és la blanca del parlem. Demanar la mediació i el suport de les 
institucions, les que siguin, a nivell europeu i internacional hi estan d'acord. En el punt 7 
és on discrepen. Aquest punt no el subscriuran mai. Els passats dies 6 i 7 de setembre els 
grups independentistes que formen part del Parlament van situar les institucions catalanes 
fora de la legalitat vigent i per tant també els càrrecs electes. Ells no estaran a disposició 
d'una institució que no compleix la llei. Es va demanar que retiressin aquest punt de la 
moció per tal de poder-la subscriure però no ha estat aquesta la seva opció. El seu grup el 
que no farà serà posar-se al costat del que decideixin unes institucions catalanes quan 
han declarat la independència i que se situen fora de la legalitat. El seu grup no hi està 
d'acord. S'han plantejat o bé no votar la moció o bé abstenir-se. Si la seva voluntat era 
condemnar la violència innecessària i injustificada i posar-se al costat de les persones que 
van patir les ferides i exigir la retirada dels efectius policials ho haguessin subscrit. Si el 
que pretenien era, amb la justificació de la violència, enaltir l'independentisme no els hi 
trobaran. El seu grup s'absté en aquesta votació.  
 
El president comenta que amb els cinc anys de president del Consell ja han vist que no és 
molt partidari de portar moltes mocions en el plenaris. Si els hi porten és perquè afecten el 
territori. En aquest cas la nostra comarca va ser molt afectada. Persones presents en 
aquest plenari van patir en primera persona. És molt greu el que va passar. Fent 
referència al punt 7 els grup que sotasignen aquesta moció, en dia de la presa de 
possessió, quan vam jurar el càrrec ho vam fer posant-nos a disposició del govern de 
Catalunya i per coherència ho seguim mantenint. Li diu a la Sra. Veray el que passar és 
molt greu, es pot fer, dir, actuar i es pot fer política de moltes maneres però fotre 
garrotades a la gent no. Personalment va quedar acollonit. Recorda que estava al seu 
poble amb la plaça plena de gent, que ningú els havia obligat a anar-hi, i van començar a 
rebre missatges del que passava a Sant Julià de Ramis. Personalment va pensar: què 
està passant? què estem vivint? que tenim aquí? qui ordena aquesta gent? Algú els ho va 
ordenar. Manifesta que si al seu poble hi hagués anat un policia nacional amb una ordre 
judicial i li hagués dit bon dia segurament no s'hi hagués oposat. El que va passar el va 
deixar gelat. No s'hagués imaginat mai el que estava veient. Veuen a les noticies països 
tercers mundistes on hi passen aquestes coses i diem que ells estan malament. Però aquí 
estem pitjor. És molt greu el que va passar. El dilluns al matí les seves filles de 5 anys i 6 
anys li van preguntar si la policia havia anat a l'Ajuntament i els va contestar que no. La 
filla més petita em va dir que la seva mama va plorar tot el dia perquè picaven a la gent. 
Ell no sap de qui van rebre ordres però el Sr. Millo part de culpa hi deu tenir que aquesta 
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gent fessin el que van fer. Havia d'haver dit en el territori que jo represento garrotades no. 
Creu que algú els havia de parar. Fa aquesta reflexió i condemna tots els actes succeïts. 
Entén el que ha dit la Sra. Pineda per coherència.  
  
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un 
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans 
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria 
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a 
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por; 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, 
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que 
volien és decidir i exercir la democràcia, molt especialment contra els veïns i veïnes de 
Sant Julià de Ramis, Aiguaviva i Girona que es manifestaven pacíficament i que van patir 
els efectes de l'ús excessiu de la força per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. 
Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, 250 a la regió 
sanitària de Girona, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, 
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials 
que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser 
rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable 
últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències; 
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més 
de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una 
especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa 
exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no 
caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i 
por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un 
reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes 
locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar; 
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les 
imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i sobre la 
taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el 
nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble 
català; 
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels 
al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya; 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN 
COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E, l'abstenció del grup del PSC-CP i el vot en contra del 
grup del PP i del grup de C's.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada 
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades 
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pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en 
centres hospitalaris. 
 
Segon. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials a 
Catalunya. 
 
Tercer. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys 
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
Quart. Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, 
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels 
cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata. 
 
Cinquè. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions 
de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que 
va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes 
requisades. 
 
Sisè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
Setè. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al 
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 
 
Vuitè. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Ministeri de l’Interior, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i 
la Subdelegació corresponent, i al Sr. Enric Millo. 
 
24.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
Sotmesa la urgència a votació que queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, 
del grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN 
COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i el vot en contra del PSC-CP, del grup del PP i del 
grup de C's es passa a tractar la moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i 
Òmnium, Jordi Sànchezi Jordi Cuixart  
 
El president comenta que no hi ha cap estat democràtic al món que jutgi les idees i menys 
encara que les empresoni. Dóna lectura a la moció presentada.  
 
La Sra. Veray comenta que no es posarà a explicar els drames que ha viscut a partir del 
dia 2 per culpa dels comentaris que s'estan fent de la policia nacional i la guàrdia civil. 
Recorda que a la comarca del gironès n'hi viuen molts. Hi ha altres famílies afectades 
perquè els diuen a nenes de 5 anys que els seus pares són el dimoni. Millor que aquest 
tema el deixin. Li diu al president que li sap molt de greu que la seva dona plorés tot el dia 
i que les seves filles li preguntessin però aquest drama és generalitzat a tot arreu i també 
a les famílies dels policies que no les han tingut en compte en cap moment. Torna a dir 
que era una ordre judicial. Comenta que una cosa és el poder judicial i l'ordre d'un jutge i 
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l'altre el representant d'un govern que és polític. Les ordres les donen els jutges. L'estat 
de dret funciona. És més, el Sr. Puigdemont, el gran responsable de tot el que estem 
vivint, va demanar que no fos la fiscalia qui donés les ordres i es va acceptar i ho va fer el 
jutge. Les primeres decisions eren d'un fiscal, després ho va fer un jutge però tampoc 
s'obeeixen perquè no diu el que li agrada i per tant no es compleix. Creu que comença a 
ser hora que respectin la justícia i respectin la legalitat. Aquesta moció que els presenten 
d'urgència, i que el seu grup no la considera urgent, segueix el mateix camí del fanatisme. 
Vol explicar el que volen que sigui real però que no ho és. Ni a Espanya, ni a Catalunya, 
ni a cap democràcia hi ha presos polítics. Aquí tampoc. el Sr. Sànchezi el Sr. Cuixart se'ls 
ha posat en presó provisional per part d'una jutge per una investigació existent sobre un 
possible delicte de sedició per uns fets ocorreguts. Si s'empresonés per les seves idees 
vostè creu que podríem estar fent el que estem fent. Demana que no canviïn la realitat. Hi 
ha una jutge que investiga uns fets perquè actua per una denuncia de la fiscalia, per 
denuncies de particulars i d'algun partit polític que no és el seu i que aquí no està 
representat. Una jutgessa decideix que el major del mossos torni amb mesures cautelars i 
que el president de l'ANC i d'Omnium entrin a la presó per l'aplicació de l'article 544 que 
és el delicte de sedició. Vol donar una dada d'aquest article del codi penal. Aquest va ser 
votat pel Partit Socialista i per Convergència i Unió i no pel Partit Popular. En el codi penal 
està regulat aquest article de la forma que ho està pel vot d'aquests dos partits, el PP es 
va abstenir. Creu que s'han de dir les coses pel seu nom i que tots sàpiguen quines són 
les cartes del joc. Ho ha dit abans i ho repeteix, separació de poders, ja sap que vostès no 
s'ho creuen o se'ls creuen quan els hi convé i quan no, no s'ho creuen. L'estat de dret 
funciona, l'estat de dret s'ha posat en funcionament i no el para ningú i menys un govern. 
El president de la Generalitat de Catalunya li va enviar una carta al president, Sr. Rajoy, i 
li va demanar que parés la investigació, li va demanar que intercedís en la justícia. El Sr. 
Rajoy no ho va fer perquè no ho podia fer i a la tarda el Sr. Puigdemont l'acusa d'intercedir 
en la justícia. Això és el món al revés. El Govern de l'estat no està intercedint en res del 
poder judicial. La justícia actua segons el criteri d'un jutge que està capacitat per fer-ho i 
que és la seva feina. Si pren aquesta decisió és perquè considera que hi havia dues 
persones que haguessin reincidit en el delicte del que se'ls està acusant. La jutge actua 
sota el seu criteri professional i decideix que s'ha d'aplicar aquesta mesura. A ella ni li 
agrada ni li desagrada veure que algú entra a presó. El que vol és que els que se salten la 
llei i comenten un delicte la justícia actuï. Sempre respectarà la decisions judicials li 
agradin més o menys o conegui o no a qui se li apliquen. Saltar-se la llei té 
conseqüències. Demana amb el cor a la mà als alcaldes presents que deixin d'explicar 
una realitat que no és certa als ciutadans, que deixin de tensionar, que deixin de crispar, 
que deixin d'agafar megàfons a les 12 de nit saltant-se totes les ordenances municipals. 
Que ho deixin de fer perquè estan trencant la convivència als nostres pobles i ciutats. Algú 
potser riu perquè surt tranquil al carrer però altres no riem tant perquè la nostra vida en 
aquests moments ho és tot menys tranquil·la per culpa de la crispació i la tensió que 
s'està portant a terme per part d'alcaldes i alcaldesses.  
 
El Sr. Palacio demana sotasignar aquesta moció. Consideren que aquestes detencions 
democràticament són una aberració, moralment són indignes i estratègicament són un 
greu error que allunya la política del diàleg que és el que s'està demanant. Per tant no 
queda res més a dir sinó que condemnen i estan d'acord en la moció presentada.  
 
La Sra. Pujola manifesta que aquest és el seu debat, no és el del partit de Ciutadans. Hi 
ha una gran diferencia entre vostès i nosaltres. El seu grup respecta les decisions dels 
tribunals els hi siguin o no favorables mentre que vostès segueixen en el seu populisme 
criticant totes les decisions judicials que els van en contra o no els són favorables. En 
aquest punt no els hi trobaran. Ho tenen molt fàcil han de tornar a la legalitat.  
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La Sra. Pineda manifesta que seguint la mateixa tònica que l'anterior moció el seu grup 
s'abstindrà. Creuen que la decisió és judicial i que en aquest cas és desproporcionada i 
que no atén a un motiu d'oportunitat. Aquest no era el millor moment. Ho ha decidit una 
jutge si s'han d'adoptar unes mesures tant greus com decretar la presó provisional 
incondicional i sense fiança. Entenen que és una qüestió judicial que s'emmarca dins 
l'àmbit judicial. Malgrat que la separació de poders a l'estat espanyol té moltes mancances 
i que s'ha de millorar entenem que és important i creiem que existeix motiu pel qual 
s'abstenen en la votació d'aquest punt.  
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De 
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i 
negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar 
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar 
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet 
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la 
Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després 
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... 
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; 
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat 
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN 
COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E, l'abstenció del grup del PSC-CP i el vot en contra del 
grup del PP i del grup de C's.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
 
Segon. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 

en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
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expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les 
idees i empresona de forma il·legal. 

 
Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
  
Quart. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 

Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
Cinquè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’aprovació de la present moció. 

 
El president indica que hi ha un altre punt d'urgència. 
 
Sotmesa la urgència a votació que queda aprovada per unanimitat es passa a tractar 
l'aprovació del text de l'addenda al Contracte programa 2016-2019. 
 
El president vol deixar constància, un any més, de les nostres queixes per rebre el 
contracte programa 2017 al mes d'octubre. Els suposa tota una sèrie de dificultats alhora 
de desenvolupar-lo, justificar-lo i poder-lo tirar endavant. L'any 2016 l'import del contracte 
programa era de 1.681.732 euros i aquest any preveien 1.681.000 però finalment han 
rebut la quantitat de 1.852.756,00 euros. Disposen de 171.418 euros  de més destinats a 
diferents temes. El primer la pobresa energètica amb 36.000 euros de juliol a desembre. 
El segon una puja en els serveis bàsics en 481.000 a 509.000 euros, els han incrementat 
la ràtio de treballadors i dues administratives. Pels centres oberts abans rebien 17.490 
euros pel centre obert de Celrà. Enguany la partida és de 25.431 sense ser nominativa. 
Aquest any també es gestiona al centre obert de Cassà de la Selva. A immigració es 
reben 2.800 euros més. Pel que fa a les ajudes tècniques 18.000 més i pel que fa a 
igualtat 1.700 euros més. La fitxa de joventut també s'incrementa per una banda amb 
4.000 euros i escaig pels tècnics comarcals i 70.000 euros més pels plans locals de 
joventut. Anteriorment els plans es donaven directament als ajuntaments i ara el consell 
farà de mitjancer. Portem a aprovació les xifres que ha explicat i també la delegació al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè en faci la gestió.  
 
Vist el contingut del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat; 
 
Vista l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat, per al 2017, presentada pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies al Registre general d'entrada del Consell Comarcal del Gironès, en data 
16 d'octubre de 2017, i núm. 1-2017-006375-2; 
 
Atès que simultàniament es vol dur a terme el traspàs de l’exercici de les competències al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució de l'addenda al Contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per al 2017; 
 
Vist l'informe d'intervenció de data 18 d'octubre de 2017; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per al 2017. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer. Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura de l'addenda al Contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat, per al 2017. 

 
Quart. Una vegada signada l'addenda per ambdues administracions, traspassar 

l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, 
per a l’execució de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per al 2017. 

 
Cinquè. Aprovar que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt porti a terme la 

gestió dels serveis que figuren a l'addenda al Contracte programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, per al 2017. 

 
Sisè. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè una vegada 

finalitzats els projectes trameti una memòria justificativa del compliment per 
tal que el Consell Comarcal del Gironès els pugui justificar, d’acord amb els 
termes fixats en el seu clausulat. 

 
Setè. Retribuir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt d’acord amb els 

imports que disposa l'addenda al Contracte programa 2016-2019 minorats 
amb l’import que es liquidarà a final de cada exercici, referent a les despeses 
generals finançades pel Consell Comarcal del Gironès. 
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Vuitè. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i 
remetre-li una còpia de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per al 2017. 

 
25. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Palacio comenta que alguns veïns del municipi de Caldes de Malavella li han 
explicat que hi ha autobusos dels instituts que surten de Caldes de Malavella cap a Cassà 
de la Selva però no cap a Llagostera. Voldria saber el perquè.  
 
El president respon que ho mirarà. En parlarà amb la tècnica de l'àrea, veuran quina ruta 
és i a quins alumnes es transporten. Particularment no li ha arribat cap queixa al respecte.  
 
El Sr. Cornellà vol formular un prec al president. Agrairia que en properes mocions de 
debat polític no assumeixi el discurs de certs partits. Demanen poder debatre i rebatre. No 
troben correcte que no puguem parlar després que hagin parlat determinats partits. Creu 
que una moció és per debatre-la i no hi ha d'haver cap problema en l'ordre de les 
intervencions i les seves repliques. No hi veu cap problema. No ho entén perquè hi ha una 
representativitat en aquest plenari i aquesta és la que és. L'ordre és el que és 
independentment de qui signa cada moció. No troba just que després d'haver parlat certs 
partits, dient el que han dit, els altres grups no ho hagin pogut contestar. Potser no ho 
haguessin fet. Els discursos de l'autoconsum cadascú té el seu. Uns es creuen els seus i 
nosaltres ens creiem els nostres i per això estem en la situació que estem perquè veritats 
absolutes no n'hi ha. Ni la Sra. Veray la té ni personalment la té ell. Li molesta que no 
puguem debatre i que com que firmem una moció parlen els grups que parlen i els altres 
no puguem parlar.  
 
El president reconeix que ho ha acceptat. El problema ha estat que fins ara no s'hi havien 
trobat i no ho havien parlat abans. Ha aplicat el que aplica al seu ajuntament i és que 
quan presenten una moció la defensa un dels grups sotasignants. Creu que se n'havia 
d'haver parlat abans i te raó amb el que diu. Ell no ha claudicat a cap discurs de ningú. Ha 
aplicat una forma d'actuar del seu ajuntament sense consensuar-la amb ningú. Té raó.  
 
El Sr. Cornella no ha volgut dir que els ha prohibit parlar. No vol que hi hagi cap mala 
interpretació. La Sra. Veray ha proposat que primer parlessin els grups que la presenten i 
ho troba correcte però també troba correcte que es pugui fer una rèplica. Sense replica no 
hi ha debat. Cadascú fa la política d'autoconsum, cadascú ven el que creu i s'ha acabat. 
Creu que la política va més enllà d'això. Creu que de la manera com s'ha fet no hi ha 
hagut debat, només hi ha hagut una exposició de la seva política. Pensa que no és bo 
perquè els porta a la situació que actual que un diu A l'altre B i no ens movem. Hi ha 
d'haver diàleg i la gent ha d'estar disposada a assumir que hi ha un problema real, el qual 
no ve de fa 7 anys. Ell porta 23 anys sent independentista. No som abduïts, som 
demòcrates que estem defensant el que creiem. Com en molts altres països les lleis 
injustes s'han de canviar. Posa l'exemple del moviment insubmís, recorda que molts 
ciutadans del seu poble es van solidaritzar amb els insubmisos i molts se'n van fer. Les 
lleis posteriorment es van canviar perquè eren lleis injustes i il·legítimes com passa ara a 
l'estat espanyol. Aquest és el tema que s'ha de posar sobre la taula i que alguns no ho 
volen. Quan no hi ha debat ni possibilitat de diàleg arribem a aquest punt que realment és 
insostenible per totes bandes. Ell també ha rebut amenaces, cartes i trucades, pintades al 
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poble... Està segur que la Sra. Veray també ha estat amenaçada. Ho estan totes dues 
parts. El president també ho ha estat. Creu que és una constant per les dues bandes. De 
cares a properes mocions demana que hi pugui haver debat. 
 
El Sr. Vidal respon a la Sra. Pineda pel que ha dit referent a les mocions. Fent referència 
al tema 1 d'octubre i les càrregues policials. Com ha dit el president, la comarca del 
Gironès va ser de les més afectades. Creu que és normal que se'n pugui parlar tal i com 
ha dit el Sr. Cornellà. Tornant a la moció vol parlar del terme brutalitat de la càrrega 
policialment. Els policies generalment avisen a la gent quan faran un càrrega i qui vol es 
queda i qui vol se'n va. Posa l'exemple del dinar al poble d'Aiguaviva on no es va avisar. 
La Sra. Veray ha manifestat que ha vist el programa trenta minuts, nosaltres també, 
suposa que deu haver vist a les xarxes socials i a d'altres llocs la infinitat de vídeos 
publicats. No s'ha vist a cap vídeo on la policia avises o demanés que deixessin de fer el 
que s'estava fent. La moció anava en aquest sentit. Hi ha un vídeo que es veu una 
trucada que es fa a un superior, el Sr. Bragado, on quan el policia li diu que és impossible 
entrar l'altre li contesta endavant. Hi ha responsables polítics. Suposa que si el 
responsable polític fos del meu partit tampoc hi estaria d'acord. La moció anava en el 
sentit de dir que a la comarca del Gironès, el dia 1 d'octubre, va patir unes actuacions 
policials totalment desproporcionades. Van ser desproporcionades en el sentit de que no 
van avisar, van anar al que van anar i van rebre ordres dels seus superiors i el darrer 
responsable és polític. Aquí hi ha present l'alcalde de Sant Julià de Ramis uns dels 
municipis afectats per aquestes actuacions. Atenent que no hi ha hagut debat ho volia 
comentar. Pel que fa al tema de l'empresonament del Sr. Sànchezi el Sr. Cuixart. 
Personalment estava al davant de la conselleria. Si hi va haver dues persones que es va 
fer un far d'entrar a dins i de sortir i de parlar amb la guàrdia civil i els mossos d'esquadra 
van ser aquests dos senyors. Va haver-hi un moment en què van pujar als vehicles per tal 
de parlar amb la població. Comenta que la policia pot anar a on vulgui amb vehicles 
logotipats o no. Aquestes policies no van avisar als mossos i es van posar al davant i hi va 
haver un moment en què ja no es va poder controlar. No comparteix que es pintessin els 
vehicles ni que es trenquessin els vidres. Recorda que els que van demanar que es 
dissolgués la convocatòria són aquests dos senyors. La gent es volia quedar. Si aquestes 
dues persones estan a la presó a dia d'avui significa que a l'estat espanyol tenim dos 
presos polítics per la seva ideologia.  
 
La Sra. Veray es queixa que el que acaba de passar és inacceptable. El torn 
d'interpel·lacions és per l'oposició al govern i per realitzar precs i preguntes. Si volen 
poden estar fins a les 12 de nit amb aquest debat. No hi té inconvenient. Personalment 
l'única cosa que ha demanat és que els que presentessin la moció parlessin abans que ho 
fes ella. Ja sabia el que dirien un cop escoltada la seva intervenció. No ha demanat que 
no debatessin. El president els han dit que no parlaven i en això ja no s'hi posa. Ella no té 
por a debatre. Personalment té la llei i la democràcia del seu costat en els arguments que 
utilitza per més que insisteixin. Ara es vol tornar a obrir el debat. Pregunta als altres 
portaveus si ho pensen permetre. Ella creu que no. Estan en el torn de precs i preguntes. 
No és el moment de fer discursos de les mocions. Creu que no cal. Personalment no ha 
parlat dels mossos d'esquadra, ha estat molt curosa, si volen en parlen. Creu que en 
tenen per hores i més quan avui llegeix que el major dels mossos donarà les culpes als de 
baix. S'ha de tenir poca vergonya. Personalment ha demanat calma. Recorda el tema de 
la ordre judicial i insisteix en ordre judicial, no ordre política. Eren comandaments de la 
policia judicial actuant com a policia judicial. Els mossos d'esquadra van anar als col·legis 
a les sis del matí i es van enfotre de l'odre judicial. Si els mossos haguessin fet la seva 
feina atenent l'ordre judicial i no l'ordre política el Sr. Puigdemont no hagués passat res.  
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La Sra. Pineda entén que hi ha hagut un error en el sentit de que quan s'ha presentat la 
moció no ha quedat clar qui és que intervenia però demana que no s'utilitzi aquest apartat 
per fer el debat que s'havia de fer en el punt d'aprovació de la moció. Ara ja està tancat. Si 
no es finalitza el seu grup abandonarà el plenari perquè no està disposada a haver de fer 
un debat que s'havia d'haver portat a terme en el punt que pertocava i no en aquest punt 
que és de l'oposició cap al govern.  
 
El president comenta que el plenari sempre s'ha portat de la millor manera que s'ha pogut. 
Sempre s'han fet les rondes d'intervenció i moltes vegades en els precs i preguntes hem 
parlat i intercanviat opinions d'altres temes. Avui el tema de la moció es podia haver 
plantejat diferent, hi està d'acord, i ho ha assumit aplicant un criteri que aquí no havia 
aplicat. Si ara hi ha d'haver un intercanvi d'opinions no el tallarà en sec. Si l'intercanvi 
s'allargués sí perquè el debat s'havia de fer quan pertocava. Hi ha hagut una volta on tots 
han pogut opinar i ara una replica per part de la Sra. Veray.  
 
 
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 

 

  


