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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  3/2013 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  12 de juny de 2013 
Inici:   19:07 h 
Final:  19:35 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Meritxell Budó i Pla 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
– Acord Municipal 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
José Maria Moya i Losilla 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Ester Safont i Artal 
Vicenç Sánchez i Soler 
José Santiago i Ariza 
Ignasi Simón i Ortoll 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
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Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Antonio Moreno i Ureña 
Pau Olóndriz de Moragas 
Mariona Pons i Rodríguez 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i set minuts amb el següent ordre del dia: 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 15 de maig de 2013. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Proposta d’acollir-nos en el marc de la segona fase del Pla “Operacions de 

tresoreria per a Consells Comarcals” convocat per la Diputació de Barcelona. 
 
3. Proposta de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 

2013. 
 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
4. Proposta de modificació de les bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador per al 

curs escolar 2013/2014 i la seva corresponent convocatòria. 
 
 
5. Precs i preguntes. 
 
 
El president dóna la benvinguda als presents i diu que aquest Ple Extraordinari ve 
motivat, sobretot, per l’últim punt de l’ordre del dia, ja que a l’últim Ple es varen aprovar 
les bases d’ajuts de menjador i no havíem fet la convocatòria, i ara en aquest Ple fem 
la convocatòria perquè es pugui començar a treballar. 
 
Comencem amb l’Ordre del dia, 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 15 de maig de 2013. 
 
Vista l’acta de la sessió de 15 de maig de 2013, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 29 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Proposta d’acollir-nos en el marc de la segona fase del Pla “Operacions de 

tresoreria per a Consells Comarcals” convocat per la Diputació de Barcelona. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 12 de juny, que és la que 
segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de maig de 2013, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona van signar 

un conveni per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions 
de tresoreria per a consells comarcals 2013”, en el qual se’ns concedia un crèdit 
per un import de 764.132,00 euros, amb un tipus d’interès del 0%, a un termini d’1 
any, amb la referència 48/13 
 

2. El 14 de maig de 2013, la Gerència va dictar el Decret número 340, d’aprovació de 
la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 
2012 del qual s’establia 14.961.843,85 € dels drets reconeguts del capítol 1 a 5, en 
què el 30% és 4.488.554,05 €. 
 

3. El 10 de juny de 2013, el Consell Comarcal i Bankia, SA han signat un contracte de 
préstec ICO empresas y emprendedores 2013 per un import de 1.000.000 €. 

 
4. El 10 de juny de 2013, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, ha emès l’informe en 

què s’analitza, especialment, la capacitat de l’entitat local per fer-ne front, en el 
temps i les obligacions que se’n deriven, que és el que segueix: 
 
“L’operació de tresoreria, (crèdit a curt termini), té per objecte atendre necessitats transitòries de 
tresoreria, per raó de pagaments ineludibles que no es poden ajornar. 
 
L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb entitats 
financeres (apartats a i b de l’article 51 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), llevat de les emissions de deute 
per termini no superior a un any (apartat c de l’article 51 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). En tot cas s’entén 
que aquest circumstància està acomplerta per part de la Diputació de Barcelona. 
 
El Consell Comarcal té aprovat definitivament el pressupost per a l’any 2013, per la no presentació 
d’al·legacions a l’aprovació inicial del Ple de 21 de novembre de 2012, publicat definitivament el 
proppassat dia 11 de gener de 2013. Per tant es troba acomplerta l’obligació de l’article 50 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 de tenir definitivament aprovat el pressupost abans de concertar qualsevol operació 
de crèdit de les previstes a la llei. 
 
L’operació de tresoreria no es pot concertar per un termini superior a un any.  
 
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents no supera el 30% dels ingressos 
liquidats per a operacions corrents en l’exercici anterior, de conformitat amb l’article 51 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.  
  
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació, a partir 
del dia 30 de juny de 2013 superarà el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per 
la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar 
l’operació de crèdit a curt termini és Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El Consell Comarcal té capacitat per assumir, en el temps fixat, les obligacions que es derivin de 
l’operació de crèdit sol·licitada ja que la necessitat de realitzar l’operació rau en gran mesura en 
l’ajornament dels pagaments a realitzar en relació als serveis executats en nom de la Generalitat de 
Catalunya, en relació als convenis relatius als Departaments d’Ensenyament i Benestar Social. 
 
El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini podrà ser 
garantit, d’acord amb l’article 49.5.a  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.  
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Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria (regles 244 IC i 157 
ICS). 
 
Aquesta operació de tresoreria al contrari del que succeeix amb habitualitat no suposa un contracte 
privat sotmès al dret administratiu en la seva preparació i adjudicació, d’acord amb l’article 52.1 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, per la qual cosa es regirà en part per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic; que es tracta d’una actuació de col·laboració administrativa de la 
Diputació de Barcelona ja que la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local 
prevista a l’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril. 
 
CONCLUSIONS 

 
S’emet informe favorable amb relació a la formalització d’una operació de tresoreria (crèdit a curt 
termini) per import de 1.000.000,00 €, de vigència d’un any a partir de la data de la seva signatura, i  
d’acord amb els articles 51 i 52 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, per atendre necessitats transitòries de 
tresoreria.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4 del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”, 

consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals de 
l’àmbit territorial de Barcelona, aprovat en sessió plenària de 28 de febrer de 2013, 
estableix que en la fase 2 es podrà sol·licitar crèdit extraordinari es realitzarà, entre 
l’1 de juny de 20143 i el 30 de juny de 2013, mitjançant instància signada per la 
presidència del Consell Comarcal o representant competent, on es justificarà les 
circumstàncies que la motiven. 
 

2. L’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, d’ara endavant TRLHL, estableix que per atendre les 
necessitats transitòries, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
cort termini, que no excedeixin un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 
30 per 100 dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici 
anterior. 

 
3. L’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 

de tutela financera dels ens locals, estableix que la ratio legal de tresoreria, 
establerta en l’article 51 del TRLHL i calculada segons el procediment especificat, 
no pot superar el 30%. 
 

4. L’article 52.2 del TRLHL, estableix la competència del Ple, una vegada superats 
els límits establerts per a la concertació de l’operació de tresoreria. 

 
5. L’article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

en què exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, entre d’altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venta i transferència 
de valors o d’altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l’Estat, així com les operacions destinades a l’obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d’Espanya i les operacions de tresoreria. 
 

6. L’article 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, que atribueix al Ple la 
competència d’exercici les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
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i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Sol·licitar, en el marc de la 2a. fase del Pla “Operacions de tresoreria per a 

Consells Comarcals” de la Diputació de Barcelona, un crèdit d’import de 1.000.000 
euros. La sol·licitud ve motivada per les circumstàncies extraordinàries següents:  

 
- Per atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 

ineludibles. 
 

- La necessitat de sol·licitar aquesta operació en gran mesura ens ve imposada 
per l’ajornament de pagaments d’altres organismes dels convenis signats. 

 
2. Si la Diputació de Barcelona ens atorga un crèdit inferior o igual a 480.415,03 €, 

com aquest import no superarà l’import acumulat de les operacions vives de 
2.244.277,03 €, que no superi el 15 per 100 dels recursos corrents liquidats en 
l’exercici anterior, la competència per a l’acceptació de la concessió de crèdit 
correspondrà el president, i si supera aquesta quantia serà el Ple. 
 

3. Declarar complir en les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.” 

 
El senyor José Orive Vélez comenta que ja s’havia fet la primera fase i aquesta seria la 
segona. 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
3. Proposta de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses per a 

l’any 2013. 
 
El senyor José Orive Vélez diu que aquest punt es queda a sobre de la taula, perquè 
encara no s’ha acabat l’expedient que correspon per poder aprovar aquest punt. 
 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
4. Proposta de modificació de les bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador 

per al curs escolar 2013/2014 i la seva corresponent convocatòria. 
 
El senyor Miquel Estapé i Valls s’incorpora a la sessió. 
 
Llegida la proposta de les àrees d’Ensenyament i de Polítiques Socials, de 7 de juny, 
que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple, en sessió de 15 de maig de 2013, ha aprovat les Bases reguladores dels 

ajuts de menjador del Consell Comarcal i els seus annexos per al curs escolar 
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2013/2014, publicats el 4 de juny de 2013 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 

2. Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes als 
quals no correspon la gratuïtat del servei, valorant les condicions socials, 
econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti, així com l’escolarització 
en centre d’acció especial. 

 
3. L’article 3 del Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació a les comarques 

de les competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la 
programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. 
 

4. L’article 21 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar 
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats 
pressupostàries, poden establir ajuts de menjador, per l’alumnat que ho sol·liciti i 
no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el 
cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran 
en compte les condicions socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com 
l’escolarització en centres d’educació especial. 
 

5. La disposició addicional segona del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, estableix que correspon als consells comarcals la 
gestió dels ajuts de menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació 
geogràfica de l'alumne, quan hagin assumit aquesta competència o l'assumeixin, i 
signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament, d'acord 
amb el que estableix l'Article 8.1 del Decret 219/1989, de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. 
 

6. El conveni signat el 26 de juliol de 1996 entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 
delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, juntament amb les corresponents addendes econòmiques anuals, 
previstes al pacte dinovè del mateix conveni. 
 
Mitjançant aquest conveni el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix en el 
seu àmbit territorial la competència de gestió del servei de transport escolar, servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 
El pacte setzè del conveni disposa que correspon al Consell Comarcal 
l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes als quals no correspon la gratuïtat 
del servei, valorant les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars 
de qui ho sol·liciti, així com l’escolarització en centre d’acció especial. 

 
Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la 
convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.  

 
Finalment, al pacte dinovè es preveu l’aprovació d’addendes econòmiques anuals 
mitjançant les quals el Departament finança les competències delegades.  

 
7. Com s’ha fet esment amb anterioritat, el Ple del Consell Comarcal en sessió de 15 

de maig de 2013, va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador del 



7 

Consell Comarcal i els seus annexos per al curs escolar 2013/2014, però no va 
aprovar-ne la convocatòria en la mesura que no disposava ni del text, ni del 
contingut, ni de tan sols l’import de l’addenda en relació amb el curs 2013/2014. 
 
Davant d’aquest escenari d’indefinició,  no era aconsellable la convocatòria dels 
ajuts de menjador per raons d’inseguretat jurídica i tampoc ho era per la 
conveniència de no generar una expectativa d’atorgament d’ajuts de menjador a la 
ciutadania sense tenir una mínima certesa en relació amb  el seu finançament.  
 
Per aquests motius, el 30 de maig de 2013, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
convocà en una reunió als gerents de la resta de consells comarcals catalans per a 
tractar aquesta qüestió i trobar solucions que garantissin el dret efectiu a la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat i la integració del sistema educatiu.  
 
Un cop feta la reunió, es mantingueren converses amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
El 7 de juny de 2013 i com a resultat d’aquestes converses, el senyor Jordi Puit i 
Cases, cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat del Departament 
d'Ensenyament, avança per correu electrònic un escrit del subdirector general de 
Gestió de Serveis a la Comunitat, senyor Jordi Baldrich i Roselló, adreçat al Gerent 
del Consell Comarcal, en què expressament s’hi diu:  
 
“L’aportació econòmica que fa el Departament d’Ensenyament s’actualitza per a 
cada curs escolar mitjançant l’establiment d’una addenda d’actualització 
econòmica, específica per a cada Consell Comarcal, l’import de la qual es fixa en 
funció dels recursos que precisa el Consell per a la prestació dels serveis objecte 
del conveni.  
 
En els darrers cursos la signatura d’aquestes addendes d’actualització s’ha 
endarrerit, això no obstant, el Departament ha anat tramitant pagaments a compte, 
sense necessitat d’haver signat la nova addenda.  
 
Aquesta possibilitat s’emmarca en el fet que el conveni de 26 de juliol de 1996, de 
delegació de competències, actualment vigent, indica en les clàusules divuitena i 
dinovena que les dotacions que s’estableixen en l’annex són les corresponents a 
un curs escolar i que aquestes dotacions es poden actualitzar anualment 
mitjançant una addenda. En conseqüència, les actuacions a dur a terme per part 
del Consell Comarcal quant a transport i menjador escolar, així com les 
corresponents a ajuts de menjador, poden seguir duent-se a terme emparades pel 
citat conveni. La signatura de l’addenda actualitza els imports per adequar-los a les 
necessitats del curs actual.  
 
En relació amb el curs 2013-2014, com s’ha vingut fent cada curs, s’està elaborant 
la proposta de finançament que us serà tramitada en breu, per tal que pugui ser 
revisada conjuntament amb els Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme – 
Vallès Oriental, en la qual, s’hi continuarà establint la corresponent dotació per 
poder atendre els ajuts individuals de menjador, ajuts que en el context econòmic 
actual són prioritaris per aquest Departament.” 
 
Si bé en aquest escrit no s’especifiquen imports ni s’avança el contingut de 
l’addenda econòmica, permet des de la lleialtat institucional dur a terme les 
actuacions emparades en el conveni de 26 de juliol de 1996 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
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Catalunya. Així mateix, el fet que la delegació de la competència en la gestió dels 
ajuts de menjador segueixi vigent hauria de comportar si més no que aquesta ens 
sigui finançada.  
 
La inevitabilitat de l’adopció de l’acord de convocatòria dels ajuts de menjador que 
ara es proposa rau en la necessitat de què les famílies coneguin, abans de l’inici 
del curs, si disposen o no d’aquest ajut en la mesura que en molts casos els 
usuaris no accedeixen al servei si no són beneficiaris de l’atorgament. En aquest 
sentit i tenint en compte el temps per a la publicació de la convocatòria, el període 
de presentació de sol·licituds, el període d’esmena de documentació, la valoració i 
la resolució dels ajuts, fa impossible de defugir en aquests moments de la presa de 
l’acord de convocatòria ja que a contrario sensu s’impedeix l’efectivitat i la 
consecució de la finalitat de l’ajut. 
 
Per aquests motius i per a garantir l’efectivitat del dret a l’educació d’aquells 
alumnes que requereixen l’ajut es proposa la convocatòria dels ajuts de menjador 
per al curs escolar 2013/2014 tenint en compte que la despesa màxima de la 
convocatòria s’autoritzarà expressament un cop es formalitzi l’addenda econòmica 
per a l’any 2013/2014 al conveni de delegació de competències amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les dates que es proposen en relació amb la convocatòria són les següents:  
 
a) El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de menjador s’inicia el dia 

següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i acaba el 12 de juliol de 2013. 
 

b) No més enllà del 14 d’agost de 2013, els ajuntaments han d’haver baremat les 
sol·licituds que compleixin els requisits establerts en les bases d’acord amb 
l’article 18, han d’haver introduït i validat les dades de la sol·licitud i la 
baremació al procés de gestió informatitzada d’ajuts de menjador del Consell 
Comarcal i han de presentar l’informe motivat previst en l’article 4.2.  
 

c) No més enllà del 28 de febrer de 2014,  l’ajuntament corresponent o el centre 
escolar, en funció de qui rebi el pagament d’acord amb les previsions de les 
Bases reguladores, ha de presentar degudament emplenat al Consell Comarcal 
el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent als mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre de 2013 d’acord amb el model de 
l’annex núm. 9 i el certificat justificatiu de la despesa en concepte d’ajuts de 
menjador d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel Consell Comarcal (annex 
núm. 10).  
 

d) No més enllà de l’11 de juliol de 2014, l’ajuntament corresponent o el centre 
escolar, en funció de qui rebi el pagament d’acord amb les previsions de les 
Bases reguladores, ha de presentar degudament emplenat al Consell Comarcal 
el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent als mesos de 
gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2014, d’acord amb el model de l’annex 
núm. 11 i el certificat justificatiu de la despesa en concepte d’ajuts de menjador 
d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel Consell Comarcal (annex núm. 12). 

 
8. Per altra banda, pel cas que algun ajuntament hagués aprovat una convocatòria 

pròpia d’ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 i aquesta convocatòria 
s’hagi fet d’acord amb Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aprovades el 15 de maig de 2013 i publicades en el 
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BOPB de 4 de juny, resulta convenient modificar les Bases reguladores dels ajuts 
de menjador per al curs escolar 2013/2014 per afegir una nova disposició final 
quarta d’acord amb el redactat següent:  
 
En els casos en què un ajuntament per raó de convocatòries pròpies aprovades 
amb anterioritat al 17 de juny de 2013 hagi atorgat ajuts de menjador per al curs 
escolar 2013/2014 d’acord amb els criteris d’atorgament, documentació i valoració 
que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2013/2014 del Consell Comarcal del Vallès Oriental,  i hi hagi identitat entre els 
beneficiaris dels ajuts atorgats per l’ajuntament i aquells atorgats pel Consell 
Comarcal, es pot destinar l’import dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal a 
finançar de forma directa els ajuts de menjador atorgats per l’ajuntament als 
beneficiaris a què s’ha fet referència. 
 
Per a què es doni aquesta situació el/la sol·licitant ha d’haver autoritzat a 
l’ajuntament respectiu a què en el cas que el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
acordés la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014, 
l’ajuntament pugui accedir i  utilitzar la documentació i les dades que 
s’acompanyen en la sol·licitud i aquelles que s’aportin per a esmenar-la o 
complementar-la, per a fer la valoració, la tramitació i donar l’impuls necessari per 
a què aquesta mateixa sol·licitud pugui ser resolta pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en relació amb la seva convocatòria.  
 
El/la sol·licitant ha d’acceptar i autoritzar que la sol·licitud que presenta per a l’ajut 
de menjador que convoca l’ajuntament respectiu ho sigui també per a la 
convocatòria dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el 
cas que n’acordi la convocatòria, sotmetent-se si així fos al règim jurídic que 
estableixen les bases d’aquests ajuts aprovades pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

9. El 7 de juny de 2013, el secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell 
i Ros, ha emès un informe en relació amb aquesta qüestió. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i 
altres entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  

 
2. L’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix quines 
són les competències comarcals i disposa a l’apartat c), que li corresponen les que 
li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
3. L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que son 

principis del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per 
a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així 
com l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no 
discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, 
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culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que derivin de 
discapacitat. 

 
4. L’article 3 del Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació a les comarques 

de les competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la 
programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. 

 
5. L’article 21 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar 

de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats 
pressupostàries, poden establir ajuts de menjador, per l’alumnat que ho sol·liciti i 
no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el 
cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran 
en compte les condicions socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com 
l’escolarització en centres d’educació especial. 

 
6. La disposició addicional segona del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es 

regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, estableix que correspon als consells comarcals la 
gestió dels ajuts de menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació 
geogràfica de l'alumne, quan hagin assumit aquesta competència o l'assumeixin, i 
signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament, d'acord 
amb el que estableix l'Article 8.1 del Decret 219/1989, de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. 

 
7. El conveni signat el 26 de juliol de 1996 entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 
delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, juntament amb les corresponents addendes econòmiques anuals, 
previstes al pacte dinovè del mateix conveni. 

 
Mitjançant aquest conveni el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix en el 
seu àmbit territorial la competència de gestió del servei de transport escolar, servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
El pacte setzè del conveni disposa que correspon al Consell Comarcal 
l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes als quals no correspon la gratuïtat 
del servei, valorant les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars 
de qui ho sol·liciti, així com l’escolarització en centre d’acció especial. 
 
Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la 
convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests ajuts.  

 
També estableix que en l’esmentada convocatòria s’establiran dues línies d’ajuts 
en les que es tindran en compte els següents criteris: 
 
a) per necessitats socioeconòmiques:  
 

- Renda familiar; 
- Nombre de membres de la unitat familiar; 
- Condicions socials del sol·licitant acreditades per òrgans competents 

(ajuntaments, benestar social); 
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- Membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o 
físiques. 

 
b) per localització geogràfica. 

 
8. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya 

disposa que és competència del Ple, exercir les altres atribucions que 
expressament li assignin les lleis i les que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 

PROPOSEM al Ple que acordi: 
 

1. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2013/2014 per afegir una nova disposició final quarta d’acord amb el redactat 
següent:  
 
En els casos en què un ajuntament per raó de convocatòries pròpies aprovades 
amb anterioritat al 17 de juny de 2013 hagi atorgat ajuts de menjador per al curs 
escolar 2013/2014 d’acord amb els criteris d’atorgament, documentació i valoració 
que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2013/2014 del Consell Comarcal del Vallès Oriental,  i hi hagi identitat entre els 
beneficiaris dels ajuts atorgats per l’ajuntament i aquells atorgats pel Consell 
Comarcal, es pot destinar l’import dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal a 
finançar de forma directa els ajuts de menjador atorgats per l’ajuntament als 
beneficiaris a què s’ha fet referència. 
 
Per a què es doni aquesta situació el/la sol·licitant ha d’haver autoritzat a 
l’ajuntament respectiu a què en el cas que el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
acordés la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014, 
l’ajuntament pugui accedir i  utilitzar la documentació i les dades que 
s’acompanyen en la sol·licitud i aquelles que s’aportin per a esmenar-la o 
complementar-la, per a fer la valoració, la tramitació i donar l’impuls necessari per 
a què aquesta mateixa sol·licitud pugui ser resolta pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en relació amb la seva convocatòria.  
 
El/la sol·licitant ha d’acceptar i autoritzar que la sol·licitud que presenta per a l’ajut 
de menjador que convoca l’ajuntament respectiu ho sigui també per a la 
convocatòria dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el 
cas que n’acordi la convocatòria, sotmetent-se si així fos al règim jurídic que 
estableixen les bases d’aquests ajuts aprovades pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014, 
d’acord amb les Bases reguladores dels ajuts de menjador aprovades el 15 de 
maig de 2013 en sessió de Ple i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 4 de juny de 2013, amb subjecció a les dates següents:  
 
a) El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de menjador s’inicia el dia 

següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i acaba el 12 de juliol de 2013. 
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b) No més enllà del 14 d’agost de 2013, els ajuntaments han d’haver baremat les 
sol·licituds que compleixin els requisits establerts en les bases d’acord amb 
l’article 18, han d’haver introduït i validat les dades de la sol·licitud i la 
baremació al procés de gestió informatitzada d’ajuts de menjador del Consell 
Comarcal i han de presentar l’informe motivat previst en l’article 4.2.  
 

c) No més enllà del 28 de febrer de 2014,  l’ajuntament corresponent o el centre 
escolar, en funció de qui rebi el pagament d’acord amb les previsions de les 
Bases reguladores, ha de presentar degudament emplenat al Consell Comarcal 
el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent als mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre de 2013 d’acord amb el model de 
l’annex núm. 9 i el certificat justificatiu de la despesa en concepte d’ajuts de 
menjador d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel Consell Comarcal (annex 
núm. 10).  
 

d) No més enllà de l’11 de juliol de 2014, l’ajuntament corresponent o el centre 
escolar, en funció de qui rebi el pagament d’acord amb les previsions de les 
Bases reguladores, ha de presentar degudament emplenat al Consell Comarcal 
el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent als mesos de 
gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2014, d’acord amb el model de l’annex 
núm. 11 i el certificat justificatiu de la despesa en concepte d’ajuts de menjador 
d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel Consell Comarcal (annex núm. 12). 

 
3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop es 

formalitzi l’addenda econòmica per a l’any 2013/2014 al conveni de delegació de 
competències amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura de l’addenda econòmica 
al conveni de delegació de competències amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves previsions, o bé a la 
disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de 
l’article 9.5 i la Disposició addicional segona de les Bases reguladores dels ajuts de 
menjador aprovades pel Ple del Consell Comarcal el 15 de maig de 2013. 

 
5. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El senyor José Orive Vélez diu que, com ja sabeu, el Consell Comarcal tenia la 
transferència de les competències en temes d’ensenyament, en transport i menjador 
escolar, aquest  curs hi ha una proposta per part del Departament de fer una 
modificació del conveni, de fer un nou conveni, i per un altre costat també ens vam 
trobar que no hi havia un acord, cap document, en el qual es pugui garantitzar que hi 
havia un suport econòmic per poder donar els ajuts de menjador del curs escolar 
vinent. 
 
A partir d’aquí, es va fer una reunió de portaveus dels diferents grups del Consell 
Comarcal en la qual es va acordar que en el anterior Ple només s’aprovarien el que 
eren les bases i que començaríem a fer contactes amb el Departament d’Ensenyament 
per un costat, per aclarir el tema del conveni que hi havia alguns punts que no 
estàvem d’acord, i per un altre costat, també per demanar algun tipus de 
documentació que ens pogués permetre a nosaltres fer la convocatòria. 
 
També davant d’aquesta situació es va fer una convocatòria de gerents i tècnics de les 
àrees de Serveis Personals i d’Ensenyament dels diferents consells comarcals de 
Catalunya, que es va fer aquí a Granollers, i a aquesta reunió, hem de dir que van 
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assistir gairebé la totalitat de consells comarcals del nostre país i que es va acordar 
proposar al Departament d’Ensenyament la rectificació d’alguns punts del conveni, en 
el qual, aquesta rectificació anava en el sentit de que poguéssim concretar més el 
tema dels compromisos a nivell pressupostari, i per un altre, també demanar que el 
document que ara ja tenim per poder fer la convocatòria. 
 
D’aquesta reunió va sortir un document que era un escrit que es va aprovar per 
unanimitat de tots els assistents a aquesta reunió, que eren gerents i tècnics, i es 
proposava a la reunió que es feia a l’ACM de presidents de consells comarcals. Aquest 
document que va sortir d’aquesta reunió a Granollers, es va posar sobre la taula en 
aquesta reunió de presidents a l’ACM, en la qual també va ser aprovat, i això ha creat 
un debat, no només en el departament, sino també en el propi Parlament de 
Catalunya, i sembla ser que en aquests moments, hi ha una voluntat o una via de 
sol·lució a aquestes inquietuds que tenien els diferents consells comarcals. Dit això, no 
se si la gerència vol fer algun comentari... 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró diu que poca cosa més a afegir. El cert és que hi ha una 
inquietud general al llarg del país per la situació que hi havia, que era de poca definició 
i claretat al respecte de com aniria el tema aquest. Suposo que entre d’altres causes, 
degut al no haver-hi pressupost en aquest moment tancat per a aquest exercici, llavors 
el Departament tenia complicat poder garantir quins recursos hi haurien, tot i que amb 
els pressupostos prorrogats podríem estar parlant de les mateixes partides de l’any 
passat, que és el supòsit amb el que en aquests moments estem treballant. Però ens 
faltava un document que ens donés suport per tirar endavant, sino entràvem en un 
tema clar de responsabilitats d’entrar en una convocatòria per la que no hi havia 
dotació pressupostària al darrera, ens vam posar en contacte els dos serveis jurídics, 
tan d’una banda com de l’altra, i el Departament ha el·laborat un document que a 
nosaltres ens sembla suficient per poder tirar endavant això. 
 
El senyor José Orive Vélez afegeix que, relacionat amb aquest punt, quan estem 
parlant d’ajuts de menjador, i a més amb les dades que estan sortint darrerament, que 
hi ha nens i nenes als nostres pobles i viles que no tenen una correcta nutrició, una de 
les coses que havíem parlat a vegades, dir que amb els ajuts de menjador sembla que 
es pot garantitzar que aquests nens puguin menjar correctament, però també recordar 
que, crec que hem de pensar tan els ajuntaments com el propi Consell Comarcal, el 
curs escolar s’acaba abans de Sant Joan i comença la segona quinzena de setembre, 
i que hem de garantitzar també d’alguna manera que en aquests temps de vacances, 
que els nostres nens i nenes tinguin una alimentació correcta. És un tema que està 
sobre la taula i que tant des dels propis municipis com des del Consell Comarcal hem 
de plantejar quina sol·lució trobem al menys per estar tranquils i garantitzar que els 
nostres infants estan alimentats correctament durant aquest temps de vacances. 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
I abans d’acabar voldria comunicar-vos que la consellera Ester Safont, que també és 
regidora de l’Ajuntament de Mollet, el proper dia 25, si no m’equivoco, en el Ple de 
l’Ajuntament de Mollet presentarà la seva dimissió com a regidora, i per tant, això 
significa que automàticament ha de dimitir com a consellera del Consell Comarcal. Jo, 
en aquest ple, que serà l’últim ple en el qual la senyora Ester Safont ens 
acompanyarà, voldria donar-li la paraula per si vol dir alguna cosa. 
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La senyora Ester Safont i Artal diu que probablement deveu haver vist o sentit que el 
dia 25 de juny es farà efectiva en el ple del meu ajuntament la meva renúncia a l’acta 
de regidora. Com deia el president, aquest fet està irremediablement lligat a la 
circumstància de deixar de ser consellera comarcal, per la qual cosa, i donat que és 
l’últim ple al que assistiré, m’agradaria adreçar-vos unes paraules. 
 
Tal i com he dit públicament, la meva és una decisió lliure i presa amb l’absolut 
convenciment que és el que em correspon fer per coherència personal i per la meva 
pròpia integritat, i que toca fer-ho ara, en aquest moment.  
 
He culminat una etapa de 10 anys de servei a la ciutat de Mollet del Vallès, i aquest és 
un període de temps més que suficient pels qui creiem que els càrrecs de 
responsabilitat política són temporals i defugim d’allò que se’n diu la professionalització 
de la política. 
 
L’experiència, com ja he dit en moltes ocasions, ha estat indescriptible, difícil de 
qualificar amb paraules, perquè us dic de debò que intentar adjectivar-la seria 
menystenir-la...però una experiència, en tot cas, molt gratificant pel que ens aporta, als 
qui hem tingut la sort i l’honor de gaudir-ne, d’aprenentatge de vida, de creixement 
humà, de bagatge cognitiu en àmbits insospitats, i, en definitiva, d’enriquiment 
personal.  
 
Aquest preuat equipatge ja formarà part de la meva persona, m’acompanyarà d’ara en 
endavant... i no té res de feixuc, ben al contrari, és del tot lleuger pel que té 
d’espiritual. 
 
I és amb aquesta agradable recàrrega vital que afrontaré el repte de tornar a exercir la 
meva professió de mestra, el meu retorn a l’exercici d’una vocació educativa, que, com 
també he dit en més d’una ocasió, no m’ha abandonat mai, sinó que més aviat m’ha 
ajudat, i molt, a desenvolupar la meva responsabilitat. 
 
Si em permeteu fer el símil, són i han de ser valors indestriables del món educatiu, 
l’atenció a la diversitat, el respecte i la tolerància, l’ajuda i el treball en equip, el foment 
del diàleg i el desenvolupament del pensament crític, el civisme i la solidaritat, la 
lleialtat, l’empatia o el saber-se posar al lloc de l’altre, el valor de l’esforç, la 
responsabilitat, i la capacitat de lluitar pels propis somnis... No haurien de ser també 
valors indestriables de l’acció política? Després d’aquesta enumeració, algú pot negar 
l’estreta relació entre aquests valors, que es treballen a l’escola, i els que tots voldríem 
veure reflectits en el fer i sentir dels nostres pobles i ciutats, en la seva essència? 
 
Sóc de les que penso que només creient-nos-ho de debò, i predicant amb l’exemple, 
serem capaços d’establir les pautes de convivència cívica que tots desitjaríem que es 
fessin realitat, a través dels mecanismes que ens brinda la governança local, sigui el 
propi planejament urbanístic, sigui des de serveis socials o sigui a través de la 
cultura...tant se val. 
 
Els polítics estem en hores baixes, i patim els efectes d’una enorme desafecció vers la 
nostra figura, malauradament en un moment en què la situació d’adversitat econòmica 
que vivim, fa créixer els valors radicalment oposats als que abans he enumerat. No sé 
massa bé com es pot recuperar la confiança de la gent, el que sí que sé és que ens hi 
hem de confondre, ens hem de situar entre ells, amb ells, que ens hem de mostrar 
com som, evidenciant que les nostres preocupacions són també les seves, que els 
nostres desitjos i les nostres prioritats d’acció de govern són en benefici del benestar 
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de tots, en benefici de la millora de la qualitat de vida en general, i que no ens mou 
altra cosa que no sigui el bé col·lectiu. 
 
No és un repte fàcil, però crec que l’hem d’encarar, que se’ns fa necessari recuperar la 
credibilitat, i per això hem de trepitjar de peus a terra, hem de parlar, i encara millor, 
escoltar la gent, hem de ser tal com som en perfecte comunió amb els altres... 
 
Lamento aquesta mena de diserció filosòfica amb què us acabo de castigar, però em 
venia de gust justificar com he volgut entendre la política durant aquest temps, què 
m’ha mogut i sota quins paràmetres m’he enfrontat als reptes que, en aquests darrers 
deu anys, se m’han presentat, de quina manera he entès aquesta vocació de servei... i 
fer-ho aquí, avui, amb vosaltres, al Consell Comarcal, és encara, si es vol, més 
engrescador, perquè ha sigut un plaer formar part durant aquests escassos dos anyets 
d’un ens supramunicipal, caracteritzat pel consens de les resolucions, on es busca 
arribar al qui més ho necessita, en què es proporciona ajut i suport i es practica la 
solidaritat entre els pobles. Tant de bo fóssim capaços d’unir esforços i crear sinèrgies 
per moltes coses més. 
 
Un dels riscos de portar-se els discursos escrits és que, en rellegir-lo detectis que no 
transmeten el sentiment que tu volies fer arribar a l’auditori. Rellegint-lo, he tingut la 
sensació que algú podia pensar, que qui sóc jo per dir-vos aquestes coses, en qualitat 
de què... Us dic, de veritat, que parlo des de la més absoluta humilitat, que no m’avala 
res més que la passió amb què encaro qualsevol cosa que m’encomanin de fer, que 
us parlo des del sentiment, del que m’agradaria que fós...des del convenciment que 
aquesta pràctica política, que treballar d’aquesta manera pels altres, és possible, que 
no renunciaré a creure-m’ho, i que en mans com les vostres, que ostenteu càrrecs 
polítics de responsabilitat en diferents llocs, això és factible. 
 
Us encoratjo doncs, companys i companyes, a què seguiu treballant junts, que no 
defalliu d’aquesta fal·lera de fer un món millor per a tothom, que, des de la perspectiva 
de comarca, fent aquest exercici de mirar una mica més enllà del propi melic, segur 
que ens hi esperen, a tots, noves oportunitats. I moltes gràcies a totes i a tots per 
haver-me fet sentir tant bé entre vosaltres. 
 
El senyor José Orive Vélez diu que una persona que fa aquest discurs que ha fet avui, 
ha de ser una persona que és bona persona i a més és una bona servidora pública. 
Però a més és què les paraules que ha dit avui l’Ester, jo que la conec, les seves 
paraules són la seva acció, és com ha actuat sempre, per tant no hi ha dubte que, al 
menys per mi, l’Ester és una bona persona i també una bona servidora pública. Sé 
que, i et dessitjo també que a partir d’ara també podràs servir al teu municipi i al nostre 
país, des de la teva professió de mestre, a més que ets molt jove, sent mestre de 
secundària, per tant que tots aquest valors que comentaves segur que els podràs 
transmetre i estic segur que t’esforçaràs per fer-ho. Per acabar, només dir-te Ester que 
ha estat un plaer treballar amb tu aquí al Consell Comarcal i que et dessitjo el millor en 
aquesta nova etapa que comences ara, i donar-te les gràcies i dir-te, amb tota 
sinceritat, que en aquest president i suposo que també amb tota la gent que forma 
aquest Ple, que és una colla d’amics i que espero que, com amb tots els amics, podem 
anar a prendre alguna cerveseta per a valorar com va aquest país. Per tant gràcies, i si 
alguna persona vol fer alguna intervenció està a la vostra disposició. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que, la veritat, amb el nostre gerent que fa 
una mica de bulto, me la tapa (*riures*) però solament, no se si és el moment, la veritat 
parlo perquè pensava que tots els portaveus dirien alguna cosa, jo volia dir-ho en el 
dia del Ple que ens tocarà viure amb ella el dia 25, i sí que haig de dir que, per mi va 
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ser una sorpresa, que el dia següent a l’últim ple veièssim a la premsa que l’Ester 
renunciava per motius personals. La veritat és que no tinc res que dir, els motius 
personals cadascú els ha de valorar quins són els seus, per tant que si ella ha pres 
aquesta decissió, no crec que ningú de nosaltres, ni partit pugui reprotxar-li res, però sí 
que li volia dir, i aprofitaré ara i el dia del ple, perquè per mi ha estat un honor el temps 
que he treballat amb ella perquè, independentment de les postures de cada partit, que 
moltes vegades disten molt del que és realment les persones, jo sí que he trobat en 
l’Ester una persona amb la que s’ha pogut parlar, arribar al màxim consens possible i 
sobretot, una de les coses que ella ha dit, que ella sempre ha sapigut escolar. No totes 
les persones saben escoltar i ho dic perquè, no vull criticar mai cap persona, crec que 
cada persona fa el que pot, o el que vol, però és molt difícil trobar una persona que 
pugui parlar i escoltar a la vegada, i crec, Ester, que amb mi ho has fet, amb el meu 
grup a Mollet ho has fet, aquí no tinc res que dir, perquè com dius, hem estat més 
companys de feina, d’estar tots en el mateix govern i no hi ha hagut les discrepàncies 
que poden haver-hi en un municipi, però sí que et dic, com vaig dir a la ràdio quan 
se’m va preguntar, que per mi ha esta un honor i un plaer treballar amb tú, i que saps 
que a Mollet tens quatre regidors del Partit Popular a la teva disposició, i pel que faci 
falta, com a persona em tens, tens el telèfon per a qualsevol cosa i per tant sí que et 
vull donar les gràcies per ser aquella companya de les que hi ha poques. 
 
El senyor Joaquím Brustenga i Etxauri diu que simplement, des del nostre grup volia 
afegir-me a les paraules que s’han dit, i que sàpigues que també per nosaltres ha estat 
una satisfacció poder treballar amb tu al Consell, i alguns de nosaltres també han 
tingut la sort de col·laborar en altres institucions, com són el Consorci de Residus i el 
Consorci del Besòs, i sempre en aquests llocs hem pogut comprovar que el teu 
tarannà és obert, és un tarannà de diàleg, i ha estat una satisfacció poder compartir 
amb tu aquestes sessions que hem fet. Que tinguis molta sort, et dessitgem de tot cor, 
que a partir d’ara la teva vida, que estarà una mica més tranquil·la, que l’aprofitis i que 
tinguis tots els èxits que et mereixes. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío diu que, en nom del nostre grup, com li diem a tothom 
gràcies pel servei que has fet, perquè qualsevol persona que es dedica a la política, i 
especialment a la política municipal li hem d’agrair l’esforç que fa, però especialment, i 
tot i que personalment no ens hem conegut molt, sí que gràcies perquè, i també 
comentant-ho amb la gent aquests dies des de que va apareixer la notícia, no he 
trobat ni una sola persona que em digués res dolent de tu. De la gent que sí que et 
coneix i que et coneix molt més, tothom em diu el mateix, que ets la cara amable de la 
política de Mollet i crec que això sí que ens ho hem de dir i ho hem de valorar, i que 
aquest discurs que feies anava també en aquesta linia. I només per acabar, avui 
deixaràs de ser política en actiu si vols, però no deixes de ser servidora pública, 
perquè ets mestra, i avui el servei públic més important i més essencial és el que feu 
vosaltres i pràcticament m’atreviria a dir que més que el que fem en aquesta mateixa 
sala si volem tenir futur com a societat. O sigui que segueix, que tens molta més feina 
per endavant. 
 
El senyor Oriol López i Mayolas diu que serà breu perquè ens tornarem a veure el 25, i 
segurament aquest discurs que has fet, ja saps que a la gent d’ERC ens és molt 
proper i per tant, ens podem sentir molt identificats. Tot el que s’ha dit de l’Ester és 
cert, jo estic a l’oposició a Mollet i no amb tothom, de fet amb molt poca gent es pot 
tenir un diàleg com s’ha pogut tenir amb l’Ester treballant de moltes maneres i, per 
tant, això és una cosa que nosaltres valorem moltíssim i, l’Ester, si no la coneixeu, és 
de Gallecs, i per tant ella viu a Mollet, però sobretot és de Gallecs, i ser de Gallecs 
marca molt i, vaja, només ho volia dir perquè crec que és important que es digui. I ens 
veurem el dia 25 i parlarem amb molta més calma. 
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El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que és dificil dir coses noves després de 
totes les coses bones que han dit la resta de portaveus, però des del grup socialista 
crec que el teu discurs diu moltíssimes coses de tu, Ester, que el discurs que has llegit 
parla, com diu el José, d’una excel·lent persona, una excel·lent persona que crec que 
ha donat bona part del seu temps i esforços per Mollet, per una ciutat que, al final tots 
els que estem aquí, el que vivim realment és el nostre municipi, i l’Ester ho ha 
demostrat sobradament durant més de deu anys. Jo ja la vaig conèixer fa dos o tres 
legislatures, hi ha temes en comú entre Montmeló i Mollet, i repeteixo les paraules que 
heu dit tots, l’Ester sempre ha estat disponible, sempre que se l’ha trucat per qualsevol 
cosa sempre ha estat present, i el fet de que avui poguem tenin aquesta reunió, fixeu-
vos, hem aprovat la convocatòria de bases d’ajuts de menjador, i l’Ester que és 
mestra, avui se’ns acomiada com a consellera comarcal, en un foro de consens, en el 
que tots estem d’acord, una servidora pública d’educació, com deia en Jordi, ha vingut 
a aprovar avui al Consell Comarcal la convocatòria d’ajuts de menjador. Crec que és 
prou significatiu tot plegat perquè lliga l’àmbit municipal amb l’àmbit comarcal, i amb el 
que és més important, que són les famílies i els nens, que avui podem convocar 
aquestes ajudes de menjador que portàvem molt de temps. I crec que parlo en nom de 
tots els meus companys, Ester, moltíssimes gràcies per la teva companyonia i pel teu 
esforç conjunt amb la resta del grup que et trobarem a faltar. 
 
El senyor José Orive Vélez diu que, quan marxi, vull que la gent m’agradaria que la 
gent em digués aquestes coses (*riures*) perquè és veritat, quan un marxa sempre 
diuen coses, però he tingut la sensació que el que s’ha dit aquí era de veritat, sortia del 
cor, espero que m’ho pugui guanyar (*riures*) 
 
 
5. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-cinc minuts de la qual cosa, com a 
secretari accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      José Orive Vélez 
Secretari accidental     President 
 


