DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2018. – APROVAT
El president comunica que aquesta modificació és deguda a un increment d'una sèrie de partides per un
import de 10.500,00 €. Concreta que 1.500,00 € corresponen a material informàtic, 5.000 € en energia
elèctrica, 1.000,00 € pel que fa a material de neteja, 1.000,00 € pel servei de correus i despeses diverses,
que és material d'oficina de 2.000,00 €. Indica que a principi d'any es va tenir un romanent de 429.370,97
€ i amb aquestes 13 modificacions queda un romanent de 217.851,98 €.
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 de l'organisme autònom local
Escola de Música del Gironès. – APROVAT
El president explica que és la primera modificació que es fa del pressupost de l'escola de música i diu que
es té crèdit extraordinari per import de 17.243,38 € referents a unes factures de l'Auditori de Girona, pel
festival de l'escola. Recorda que també es té una aula de música a la ciutat de Girona. Sempre s'havia
compensat una cosa amb l'altra però ara es farà així a petició de secretaria i intervenció per tal de posarhi ordre, és per això que s'han fet els tràmits administratius per tenir-ho com correspon. Afegeix que a
l'increment de partides i referent al personal hi ha l'1.75% referent a la Llei de pressupostos i 2.600,00 €
pel tema d'audicions i concerts, dietes i quilometratge 1.300,00 €. Comenta que la modificació de crèdit té
un import de 31.823,31 € i que es partia d'un romanent de 147.942,94 €
Ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 d'octubre de 2018, i
aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per
facilitar l'accés dels infants derivats dels Serveis Socials Municipals als menjadors escolars, mitjançant
ajuts econòmics extraordinaris, durant el curs 2018/2019. – APROVAT
El president informa que el conveni és el que s'aprova cada any amb l'Ajuntament de Girona de durada
d'un any i on l'aportació de l'ajuntament és de 21.000 €. Explica que les escoles on va gestionat, que són
les que el menjador es gestiona per part del Consell Comarcal del Gironès són: Vila-roja i Font de la
Pòlvora, Santa Eugènia, Balandrau,Carme Auguet i l'Escola del Pla
Aprovació de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals de desplaçament per al curs
escolar 2018-2019. – APROVAT
El president explica que les bases són les mateixes que l'any passat i que es tracta d'uns ajuts destinats a
alumnes que tenen el seu domicili a més de 3 quilòmetres de la parada de bus o alumnes de centres
escolars d'educació especial. Manifesta que el curs 20172018 es van presentar 450 sol·licituds i es va
adjudicar per un import total de 252.398,01 €. Afegeix que el termini de presentació de sol·licituds s'acaba
el 16 de gener del 2019.

Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva de
suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu – APROVAT
El president indica que aquest conveni amb l'Ajuntament té una durada de 3 mesos perquè el tècnic
d'arxiver del consell comarcal vagi a donar suport a l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la redacció
d'una nova ordenança d'administració electrònica i l'edició de les plantilles de documents administratius
pel gestor d'expedients. Explica que està pactat el preu que ja es té aprovat per ordenança i que és de
26,00 €/hora. Afegeix que va molt bé, ja que acaba de completar el 100% de la jornada laboral de l'arxiver

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ
MUNICIPAL
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès
per a la prestació del servei d'assistència tècnica, en l'àmbit de la gestió dels residus municipals i altres
temes de medi ambient. – APROVAT
El president li dona la paraula al Sr. Roca.
El Sr. Roca diu que es tracta del conveni de suport tècnic i que es destinaran dos tècnics de l'Àrea de
Medi Ambient que estaran durant uns mesos donant suport a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Llagostera per una baixa laboral durant 3 mesos fent 10 hores a la setmana, és a dir, fins al desembre i a
partir de gener fins abril 14 hores a la setmana. Afegeix que els detalls es troben al document que es va
fer arribar a tots els consellers i conselleres.
Aprovació de l'adhesió a l'Acord Marc de subministrament de gas natural de l'ACM. – APROVAT
El Sr. Roca diu que es tracta de fer un grup de compra del Gironès i informa que el subministrament de
gas és molt petit, pel que fa als ajuntaments, per tant hi ha 3 ajuntaments adherits i s'ha enviat a 6 que li
consta que tenen subministrament i en els propers dies o setmanes s'hi pot adherir qui vulgui i després es
passaria a l'acord o conveni que té l'ACM amb la companyia que tingui les millors condicions per adherirs'hi.
Aprovació inicial del Reglament regulador del servei comarcal d’obertura i manteniment d’una franja
exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les parcel·les
interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i les seves
modificacions. – APROVAT
El Sr. Roca comenta que a la comissió informativa la gerent ja va explicar detalladament i només indica
que s'ha refet l'ordenança aprovada inicialment per aquest plenari ja que el Consorci Forestal de
Catalunya va presentar un recurs contenciós administratiu. Explica que en aquell moment es va mantenir
una reunió amb el Consorci Forestal de Catalunya i es va refer aquesta ordenança. Remarca que el punt
més destacat que s'ha inclòs és que la indemnització als propietaris del bosc a l'entrar a fer les franges
queda molt explícit. Els criteris pactats en aquesta reunió són els que s'han recollit i quan sigui aprovat
per aquest plenari, el Consorci Forestal de Catalunya retirarà el contenciós administratiu i es podrà
avançar. Manifesta que hi ha 7 ajuntaments que van delegar el servei al consell comarcal: Quart, Sarrià
de Ter, Campllong i Fornells de la Selva, Cassà de la Selva, Aiguaviva i Sant Gregori i, per tant, quan es
disposi d'aquesta ordenança es podrà començar a aplicar.

La gerent intervé dient que ha facilitat unes dades incorrectes al Sr. Roca i es disculpa. Explica que
aquesta relació de municipis són els que ja tenen el projecte executiu i els municipis que han delegat el
servei al consell comarcal i tenen el conveni són 9 i són: Aiguaviva,Campllong, Cervià, Flaçà, Llambilles,
Quart, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.
El Sr. Roca diu que queda aclarit d'aquesta manera.
Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació,
execució i direcció de l'obra titulada Arranjament carrer de la Plaça de l'Ajuntament de Juià i aprovació del
text del conveni respectiu. – APROVAT
El president dona pas al Sr. Garcia.
El Sr. Garcia manifesta que l'Ajuntament de Juià vol delegar al consell comarcal la contractació, execució
i direcció de l'obra que és l'Arranjament del carrer de la plaça de l'Ajuntament de Juià. Indica que el
pressupost per contracte, segons el projecte tècnic, ascendeix a 65.804,98 € sense iva i 79.624,03 €,
amb l'IVA inclòs
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
Ratificació del decret de la presidència, de data 9 d'agost de 2018, i aprovació del Pla de treball de
l'AODL del Gironès 2018-2019 per al Foment del desenvolupament econòmic i de l'ocupació de la
comarca del Gironès. – APROVAT
El president dona la paraula al Sr. Vidal
El Sr. Vidal explica que, tal com va comentar a la comissió informativa, es tracta de renovar la figura
d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, l'Alba. Molts la coneixen. Informa que està treballant en un
àmbit totalment comarcal, llevat dels municipis de Girona i Salt i el que es fa aquí és renovar el propi
projecte, per tal que ella pugui desenvolupar les funcions que se li encomanen des de l'Àrea. L'import
demanat és del 80% que correspon a 28.134,76 €.
Ratificació del decret de la presidència, de data 9 d'agost de 2018, i aprovació de la
del projecte d'activitat o actuació del programa joves en pràctiques 2018. – APROVAT

memòria tècnica

El Sr. Vidal comunica que, tal com ja va comentar, es tracta del projecte que penja del Programa Garantia
Juvenil. Remarca que l'experiència fins al moment, tant en el consell comarcal com també en els
municipis en els que s'ha pogut treballar, és positiva. Explica que es tracta d'un perfil de jove amb titulació
mitjana o superior, amb un contracte de 6 mesos de durada, un import total subvencionat del 100%, que
correspon a 11.000 € per persona, és a dir, 33.000€ que són els que es sol·licitaran al Departament.
Ratificació del decret de la presidència, de data 26 de setembre de 2018, i aprovació de l'informe
d'execució de projectes de pròrroga per a la convocatòria 2018 (Programa UBICAT). – APROVAT
El Sr. Vidal manifesta que es tracta de prorrogar el projecte UBICAT, que treballa amb col·lectius molt
vulnerables, per tant es fa un treball molt individualitzat de cares a l'inserció al mercat laboral. Es treballa
conjuntament amb les àrees bàsiques dels serveis socials que, majoritàriament, és qui deriva als usuaris
del servei. Indica que també té l'àmbit comarcal, llavors els municipis on es fa el punt d'atenció són:
Cassà de la Selva, Celrà, Sarrià de Ter, Bescanó i Vilablareix. L'import total sol·licitat és de 81.057,22 €

Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per
l'Acord GOV/43/2018 del Govern de la Generalitat, de data 10 de juliol de 2018. – APROVAT
La Sra. Roca explica que el 10 de juliol d'enguany la Generalitat va aprovar els nous estatuts del Consorci
per a la Normalització Lingüística i es tracta de ratificar la modificació que s'ha fet. Comenta, com va ferho a la comissió informativa, que els canvis més importants fan referència als paràmetres del nou sistema
de finançament i l'aportació que els ens consorciats han de fer al Consorci. Manifesta que aquests
barems són ara molt més clars i transparents del que eren fins ara. Remarca que el consell comarcal
només aportarà recursos corresponents a la infraestructura i a despeses diverses de funcionament per fer
possible els cursos de català. Aprofitant aquest punt, informa als assistents que el CPNL fa 25 anys. Han
d'haver rebut una invitació pel dia 17 de novembre a 2/4 de 12 del migdia al Consell Comarcal del
Gironès, on es farà la celebració dels 25 anys del Consorci, del Centre de Normalització Lingüística de
Girona i del Servei de Català del Gironès.
Aprovació inicial del Reglament de l'edifici dels Banys Àrabs de Girona. – APROVAT
La Sra. Roca explica que es porta a aprovació inicial al ple el Reglament que regula les visites i la cessió
d'ús de l'edifici dels banys de Girona. Indica que es tracta d'un reglament que no existia i era necessari i
que ara delimita clarament quina cessió es fa de l'edifici, per quins usos i en quines condicions i regula
aspectes com els horaris d'ús, les activitats que s'hi poden fer, la seguretat, la conservació del monument,
etc.
El Sr. Palacio, respecte al punt 3.2, fa una proposta de redacció i demana que enlloc de "procurar evitar"
digui "evitarà".
Els membres assistents accepten incorporar la modificació proposada.
Pel que fa al punt 4.2.4 que parla de l'acceptació o denegació per part del Consell comarcal, pregunta a
qui fa referència, concretament: al ple, al tècnic, a l'equip de govern? Qui denegarà o acceptarà aquestes
sol·licituds?
El president respon que es farà mitjançant decret de presidència.
La gerent indica que prèviament es realitzarà l'informe de l'Àrea i llavors es dictarà la resolució
corresponent.
MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS
Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre. – APROVAT
El president manifesta que hi ha una moció presentada per l'equip de govern de Convergència i
d'Esquerra que serà defensada pel Sr. Puigtió.
El Sr. Puigtió llegeix que l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després, i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i
de defensa democràtica del dret d’autodeterminació. Més de dos milions de persones van decidir
participar activament en el referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del
govern espanyol. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van
carregar violentament i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret
a votar. El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de

rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a
poble. Però malgrat les reiterades crides al diàleg, l’Estat espanyol va seguir exercint un paper de
repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i
empresonant a diversos líders polítics. Per això avui, al ple del consell comarcal, volem demanar:
Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum d’autodeterminació del
passat 1 d’octubre. Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’Estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics.
La Sra. Veray expressa, com ja va dir a la junta de portaveus, que aquesta moció és totalment inútil i que
no calia presentar-la. Diu que ja s'ha parlat en més d'una ocasió en aquest consell comarcal del que avui
es torna a parlar. Agraeix al Sr. Puigtió que no l'hagi llegit tota i ho hagi resumit ja que diu que les
mentides que es van repetint se les saben de memòria. Manifesta que el seu vot, evidentment, serà
contrari a la moció i agrairia que deixen d'utilitzar el llenguatge que s'està usant perquè aquest ús no farà
que el que s'expliqui passi a ser una veritat com ara: ús il·legítim de la violència, brutalitat policial per part
del Govern Espanyol, etc. Insisteix en què les actuacions de l dia 1 d'octubre venen donades per una
interlocutòria judicial i no per ordre de cap govern, ni de l'espanyol ni de cap altre govern,
independentment del seu color polític. Explica que hi ha un jutge, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recalca que quedi clar, que diu que el referèndum és il·legal, que no es pot celebrar, que s'ha
d'evitar i que indica als cossos de seguretat, que actuen com a policia judicial, en aquest cas Mossos,
Policia Nacional i Guàrdia Civil, que han de fer el que estigui a les seves mans per evitar-ho i que si algun
col·legi obre, han d'entrar, tancar-lo i requisar tot el material electoral. I això, és el que fan tots els cossos i
forces de seguretat i en aquest cas que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil davant la passivitat dels
Mossos d'Esquadra davant d'allò que el jutge els havia dit el què havien de fer. Segona cosa, manifesta
que a Espanya i a Catalunya no existeixen els presos polítics, hi ha polítics presos per haver-se saltat la
llei, tots són majors de 18 anys, tots sabien el que feien, tots sabien les conseqüències i una d'elles era la
presó preventiva que podia dictar un jutge. Tornem a un jutge, no un Govern. I el jutge ha dictat presó
preventiva i per això aquestes persones, per haver-se saltat la llei, presumptament, estan a la presó i
tampoc existeixen exiliats sinó fugats de la justícia. Indica que el que hauria de fer principalment el Sr.
Puigdemont és tornar a Catalunya i rendir comptes davant de la justícia i s'evitaria tot el que vostès van
repetint. Per acabar, ja que s'ha parlat del CPNL i ens agrada molt que retoquin els estatuts, els agrairia
que les mocions les passin al CPNL perquè no li han de demanar a ningú que "s'assenti" sinó que
"s'assegui", ja que el significat és bastant diferent, i més en català.
El Sr. Palacio manifesta que votarà a favor però diu que figuren com a pomotors de la moció i no és així.
La Sra. Pujola manifesta que es centrarà en els punts d'acord perquè creu que ja s'ha perdut massa
temps llegint part de l'exposició de motius. Indica que, pel que fa al primer punt, no sap de quin
referèndum es parla ja que el que es va fer fou una votació il·legal, sense cap tipus de garantia i
probablement una votació en la que hi va haver malversació de cabals públics. Considera que totes les
accions dutes pels separatistes a partir del 6 i 7 de setembre de l'any passat han fet que Catalunya es
fracturi i, fruit d'aquestes accions il·legals, hi ha persones que estan a la presó acusades de delictes que
són molt greus i altres que són fugitius de la justícia. Pel que fa al segon punt de la moció, creu que
s'equivoquen ja que no és aquí on s'ha de presentar això sinó al Congrés dels Diputats perquè allà es
debati el tema. Indica que ells no creuen que un referèndum sigui la solució, ja que Catalunya té
problemes molt greus que cal gestionar amb urgència. Creu que no s'està gestionant Catalunya perquè
no gestionen les llistes d'espera, no s'eliminen els barracons i recorda que és la primera comunitat
autònoma de tot Espanya que més barracons té, els problemes d'habitatge i totes aquelles mesures de

caire social. Indica que el que fan és seguir parlant del monotema dia i dia i tenir bloquejat el Parlament
de Catalunya des de fa un any. Diu que exigeixen la llibertat dels polítics presos i dels fugits de la justícia i
ningú impedeix als fugits de la justícia que tornin. Qui s'ha cregut que són? Ni el consell comarcal ni cap
altre consell comarcal està per repartir carnets d'impunitat. Les mesures les decreta un jutge i aquest
jutge ho fa dins d'un sistema judicial dels més garantistes de tot el món i una de les grans diferències
entre nosaltres és que nosaltres no exercim de comentaristes, com fan vostès cada dia. Acatem les
resolucions dels jutge, ens agradin o no. Pel que fa l'últim punt poden traslladar la moció a qui vulguin
però afegeixin que un peu de pàgina a sota que digui que Ciutadans hi ha votat en contra i que l'únic que
es celebra al mes d'octubre és el Dia de la Hispanitat.
La Sra. Pineda afirma que el seu grup no participarà ni del debat ni de la votació d'aquesta moció.
El Sr. Cornellà tampoc en vol parlar. Potser és millor fer tortoses.
El Sr. Puigtió comenta que es segueix donant voltes al mateix i que quan la policia carrega contra els
veïns amb pilotes de goma, gasos lacrimògens, estiren els cabells, etc. creu que sí s'ha de considerar
desproporcionat. Manifesta que si era un referèndum il·legal no entén perquè atacaven així als pobles.
Comenta que es porta això al Consell comarcal perquè són la representació del poble, agradi o no agradi,
convida a que es miri la gent del voltant i diu que tota aquesta gent els ha votat i els seus veïns els han
portat fins aquí a tots, a vostè també, i per això s'està treballant cap a una direcció. Us agradi o no us
agradi, això és el que us toca. Nosaltres celebrem l'1 d'octubre perquè el 12, com sabeu, jo treballo.
La Sra. Veray interromp dient que és la representació del partit i no del poble.

