
Conse Comarca

del Pía de l'Estany

Acta de sessió ordinária del Pie del Consell Comarcal del Pía de l'Estany

Identifícació de la sessió:

Num.: 2016.1

Carácter: ordlnari

Data: 20 de gener de 2016
Horari: de les 19.07 hores a les 19.21 hores

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal

Assistents:

Jordi Xargay Congost, president CIU
Francesc Xavier Quer Bosch, vicepresident CIU
Ester Busquets Fernández CiU
Joana Vilá Brugué CiU
ÁlexTerés Cordón CiU
Míquel Grau Gelada CiU
Meritxell Olivé Garda CíU

Susanna María Bazán López CiU
Narcís Masanas Xargay CiU
Marc Fábrega Suárez CiU
Josep Antoni Ramón Guasch ERC-AM
David Juan Garganta ERC-AM
Jordi Figueras Bosch ERC-AM
Jordi Burch Viñals ERC-AM
Jaume Ayats Sola ERC-AM
M Teresa Brunsó Puigvert ERC-AM
Ramón Casadevall Sala CUP-PA

Absents:

Pilar Busquets Barceló
Anna M. Garda Roda

Assisteixen amb veu pero sense vot:

Josep M Alemany Burch, gerent
Francesc Feliu Badosá, interventor accidental

Joan Solá Busquets, secretan

ERC-AM

ERC-AM
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Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de les actes núm. 9 i 10, de 18 de novembre i 23 de
desembre de 2015, respectivament.

2. Informació de la Presidéncia.

3. Donar compte deis Decrets de Presidéncia.
4. Donar compte deis Decrets de Geréncia.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generáis í Económícs

5. Ratificar I'acord d'aprovació de la dissolucíó I llquldació del Consorci d'Acció
Sociai de Catalunya (CASC).

6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords:

1. Lectura I aprovació de l'acta núm. núm. 9 110, de 18 de novembre i 23 de
desembre de 2015, respectivament.

El president obre ia sessió, tots els assistents disposen d'una copia de Íes .actes núm.
9 i 10, de 18 de novembre i 23 de desembre, respectivament, les quals se sotmeten a
votació per a ia seva aprovació.

S'aproven les actes sense cap esmena i per unanimitat.

2. Informació de la Presidencia.

El president informa sobre eis actes més significatius que lia assistit des de l'últim pie

AGENDA PRESIDENT CCPE. 18/11/2015 A 20/01/2016

Data Acte

Novembre

20/11/2015 Assisténcia presentació Ilibre "El Magdalanense a la provincia de Girona, de Pere AIsiusi Torrent, al Museu Darder

22/11/2015 Assisténcia al Pregó de la Resta Majorde Serinyá

25/11/2015 Assisténcia a la lecturadel Manifest del dia internacional pera reliminació de la violéncia envers les dones,
Ajuntament de Banyoles

25/11/2015 Visita de la consellera de governació al Consell Comarcal. Hble.Sra.Meritxell Bon-ás

25/11/2015 Reunió al Consorci d'Acdó Social de Catalunya
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27/11/2015 Reunió amb els usuaris de Transport Adaptat a la seu de Benestar Social

28/11/2015 Visita amb els consellers comarcals a les diverses instaHacions del Consell Comarcal

29/11/2015 Assisténcia al concert Fundadó Oncolliga a l'Ateneu de Banyoles

30/11/2015 Reunió de la Comissió Executiva i especial de comptes del Consorci Catalá de Desenvolupament Local

Desembre

03/12/2016 Reunió a Telefónica amb el Sr. Paco RIdao

09/12/2015 Reunió Consell d'Administració del SUI^AR

10/12/2015 Visita Banyoles Solidária amb representants del Salvador a les instal lacions del CCPE i COIET

10/12/2015 Reunió Patronal de Turisme Costa Brava

10/12/2015 Assisténcia entrega de premis Gl Patronat de Turisme Costa Brava

11/12/2015 Assisténciaconferéncla"Elsfons europeus a Catalunya" a í'Auditori Josep Irla

14/12/2015 Assisténcia reunió Consell Consultiu de la Gent Gran

16/12/2015 Reunió geréncia territorial cadastre Girona

16/12/2015 Presentacló campanya d'análisi deis contenidors de rebuig a l'Abocadorde Pulgpalter

16/12/2015 Assisténcia xerrada sobre la Llei de laTransparéncla a cán'ec del Sr. Ra^el Entrena, al CCPE

17/12^015 Diverses visites a les residéncies geríátriques del Pía de l'Estany

Gener

14/01/2016 Entrevista a la Televisió de Banyoles

15/01/2016 Reunió Comissió Local de Catalunya

16/01/2016 Assisténda acte Comissió Gestora de Medinyá

19/01/2016 Reunió amb Franciso Pérez, Federació de Rem

El Pie se'n dóna per assabentat

3. Donar compte deis Decrete de Presidéncia

Es dóna compte deis decrets de Presidéncia que s'har^ dictat i han estat del núm.
2015.364 al 2015.433 I del 2016.1 al 2016.21 els quals consten en l'expedient de la |
sessió. I

¿3

El.Pie se'n dóna per assabentat. |

1
4. Donar compte deis Decrete de Geréncia Oi

Es dóna compte deis decrets de Geréncia que s'lian dictat i tian estat del núm. s
2015.309 al 2015.367 i del 2016.1 al 2016,12 els quals consten en l'expedient de la |
sessió. I

§
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El Pie se'n dona per assabentat.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveís Generáis í Económícs

5. Ratificar l'acord d'aprovació de la dissolucíó I llquidacló del Consorcl
d'AccIó Social de Catalunya (CASC).

El president exposa en data 7 d'octubre de 2015 es va aprovar la Junta General del
Consorcl d'Acció Social de Catalunya va aprovar la dissolucíó i llquidacló d'aquest í
que cal ser ratificat peís membres del Consorcl, entre ells , aquest Consell Comarcal.
Per aixó i a indicació del president, el secretan en dóna lectura de la proposta de
ratificació i diu:

"P1/2016.2013.105/SE. Ratifícació de l'acord d'aprovació de la dissolucíó i liquidació del
Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC)

El 7 d'octubre de 2015, la Junta General del ConsoKl d'Acció Social de Catalunya va aprovar
l'acord d'aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci d'Acció Social de Catalunya
(CASC).

D'acord amb i'articie 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, peí qual s'aprova el Regiament
d'obres, activitats i serveis deis ens iocals (ROAS), l'acord de dissolució ha de ser ratificat peis
órgans competents deis membres del Consorci.

Per tot aixó, la Comissió Informativa de Serveis Generáis i Económics proposa al Pie que
adopti l'acord segOent:

Primer. Ratificar l'acord d'aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci d'Acció Social de
Catalunya (CASC) aprovatperia Junta General de l'ensen data 7 d'octubre de 2015.

Segon. Donar trasliat d'aquesta ratificació a SU\/ÍAR, empresa d'acció social. SL'

No havent-iii cap intervenció, se sotmet a votació la ratificació i s'aprova per 16 vots a
favor (10 CiU i 6 ERC-AM) i 1 abstenció (CUP-PA).

6. Precs i preguntes.

El president demana si hi ha algún prec o pregunta. Obert el tron de precs i preguntes,
el portaveu de la CUP fa dos precs.

1. En relacló amb la gestió de l'equipament de la gossera comarcal, com ja es va
esmentar en la Junta de Portaveus, des de la CUP es vol insistir en resoldre
qualsevol dubte sobre la gestió d'aquest equipament. Des del Consell
Comarcal s'han fet públic tots els costos i les justificacions deis recursos rebuts
i per tant, es pot deixar aquest tema endrepat, i també insta ais responsables
polítics que, com més aviat millor, s'obri el concurs públic per a la licitació i
adjudicació de la gestió del servei. Amb la situació actual, amb els episodis
malaurats sobre Tenverinament de gossos i gats que s'han produít a Banyoles
ha de suposar un estímul per deixar resolt aquest tema.

2. En relacló amb la Llei de la transparéncia, demana que es dugui a terme com
més aviat millor la implementació del contingut de la Llei de la transparencia,
mosírant la voluntat del Consell Comarcal per dur a terme la transparéncia
mitjangant la publicitat de les actes deis plens i altra informació al portal de la
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transparéncia del Consell Comarcal, per tal que la dutadania estigués al cas
del que fa aquest Consell Comarcal.

El president dona el torn de paraula al portaveu del grup d'ERC, conseller delegat de
l'Área de Medí Ambient per tal que doní resposta al primer prec fet peí portaveu del
grup de la CUP.

Pren la paraula el Sr. Josep A. Ramón, portaveu del grup d'ERC per respondre al prec
i díu que l'enverínament deis gossos a Banyoles es tracta d'un fet molt desafortunat
pero que no té res a veure i tampoc s'ha de relacionar per res amb la gestió de la
gossera comarcal. Que el servei de la gossera comarcal és neta i clara, el conven!
actual tot i ser molt antic, és perfectament legal i vigent i per tant no hi ha res a dir, ni
tampoc s'han de barrajar els conceptes. Manifesta que els servei es dóna
correctament.

Intervé el Sr. Casadevall, portaveu de la CUP i manifesta que dir que la gestió és clara
i neta, no és cert del tot ja que d'acord amb el conven! vigent, s'estableíx que s'emet!
un informe anual, la qual cosa no s'ha fet. Alxl mateix, retira que el comentan anterior
que relacionava Tenverinament deis gossos a Banyoles amb la gestió de la gossera,
ja que no tampoc era aixó el que es volia dir. Insisteix que Túnica cosa que demana és
que es fací el concurs públic per la gestió correcta del servei.

Pren la paraula el president i manifesta que de conformitat amb tots els informes
técnics i veterinaris, les coses s'estan fent bé i la voluntat de col-laborar i d'acord amb
els suggeriments rebuts, actuar per fer-ho millor, hi és. Pero, s'ha d'entendre que no
es pot fer tot d'avui per demá.

Quant al segon prec peí que fa a la Llei de la transparencia, el president manifesta que
s'ha comengat a treballar i que estem en el cami de la implementació. S'ha de teñir en
compte que és una llei que no és ni rápid, ni fácil d'implementació per part deis
ajuntaments i més els ajuntaments petits. També diu, que hi ha problemes infonnátics
per part de la propia AOC per a la implementació, perqué no acaba de funcionar.

l en no haver-hi altres temes a tractar, el president aixeca
secretan, esteno aquesta acta.

sessió, de la qual, com a

secreiari

Vist i plau
El aresident
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