
Consell Comarcal

del Pía de l'Estany

Acta de sessió ordinaria del Pie dei Consell Comarcal del Pía de l'Estany

Identíficació de la sessió:

Núm.: 2016.5

Carácter: ordinarí

Data:.21 de setembre de 2016 l .
Horari: de les 19.08 hores a les 19.20 hores
LIoc: Sala de Plens del Consell Comarcal

Assistents:

Jordi Xargay Congost, president . CIÜ!
Francesc Xavier Quer Bosch, vicepresident CiU
Ester Busquets Fernández CiU
Joana Vilá Brugué CiU
Álex Terés Cordón CiU
Miqueí Grau Gelada "CiU.
Meritxell Olivé Garda CiU

Susanna María Bazán López > • . ' CiU
Narcis Masanas Xargay CiU
Maro Fábrega Suárez CiU
David Juan Garganta i' ERC-AM
Jordi Burch Viñals ERC-AM

Jaume Ayats Sola ERC-AM
M Teresa Brunsó Puigvert ERC-AM
Pilar Busquets Barceló ERC-AM
Jordi Figueras Bosch ERC-AM
Ramón Casadevall Sala CUP-PA

Absents:

Josep Antoni Ramón Guasch
Anna M. Garda Roda

Assisteixen amb veu pero sensé vot:

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

Joan Sola Busquets, secretan

ERC-AM

ERC-AM
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Ordre del día

1. Lectura 1aprovació de l'acta número 2016.4, de 20 de juiiol
2. Informació de la Presidéncía
3. Donar compte deis Decrets de Presidéncía
4. Donar compte deis Decrets de Geréncia
5. Ratificació del Decret de Presidencia 2016.223, relatiu a l'acord de resolució

del Conveni maro de col laboració signat entre la Universitat Oberta de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pía de l'Estany en relació amb el punt de
suport UOC.

6. Ratificació del Decret de Geréncia 2016.305 relatiu a la resolució del contráete
de treball del Sr. Pere Pons Sais subscrit amb el Consell Comarcal.

Assumptes de la Comissió Especial de Comptes

7. Dictamen d'aprovació definitiva del Compte General de rexércici económic
2015,

8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió I ácords:

1. Lectura I aprovació de l'acta número 2016.4, de 20 de julio!

El president obre la sessió, tots els assistents disposen d'una copia de l'acta núm.4,
de 20 de juiiol, la qual se sotmet a votació per a la seva aprovació.

S'aprova l'acta sense cap esmena i per unanimitat.

2. Informado de la Presidéricla.

El president informa sobre els actes més significatlus que ha assistit des de Túltim pie.

AGENDA PRESIDENT CCPE. 20/07/2016 A 15/09/2016

Data Acte

Juiiol

20/07/2016 Slanatura Contráete Proarama

21/07/2016 Inauauracló "Caries Fontseré. I'aventura artística", al Monestir de Sant Esteve de Banvoles

21/07/2016 Esmorzar d'alcaldes EU

21/07/2016

DiñarOrfes, Sr. Raül Morales iVergés, Qirectordeis Serveis Terr'torlais de Governaci6. Administraclons Públiques i Habitatge a
Girona

28/07/2016 Visita alcalde de Vilademuis

28/07/2016 Reunió amb el President de la Dioutacló de Uelda. Sr. Joan Reflé Huauet. al Parlament

31/07/2015 Preaó de la Festa Maior de Fontcoberta

Aoost

02/08/2016 Sianatura conveni amb el Club Natadó Banvnies oer a la realitzacid i execucló de diverses activitats esoortives

03/08/2016 Slanatura conven! amb el Gruo Gastrondmic en matéría d'actuaeions de ornmocld aastronómlca de la comarca

05/03/2015 Consell de Presidencia olenari

16/08/2016 Visita al Sr. Joan Huaas 1Maurici. cao de sen/el de la Xarxa Vlária Local de la DiDutacId de Girona

26/08/2015 Visita a la Dioutació de Girona

25/08/2016 Acte d'inauaiirarJó II tórnela de fútbol Cooa Pía de l'Estanv

28/06/2016 Assisténcia ais Fináis del II tómela de fútbol Cooa Pía de l'Estanv

Setembre

03/09/2016 Assist^ncia actes Trlatió Banvcles



Consell Comarcal

del Pía de l'Estany

04/09/2016 Festa del oastls

06/09/2016 . Reunid Consell Consultiu de la Gent Gran ... . i i.

10/09/2016 Assisténcia ais actes Institucionals a Banyoles de commmoracló de la Diada Nacional de Catalunya

11/09/2016 Assisténcia áls actes Institucionalsá la Dlsutanó'de Glróna décommmorsciódé IsOiada Nacional de Catalunya
11/09/2016 Assisténcia ais actes instituclonals a Sait de comnimoracló de la Diada Nacional da Catalunya

13/09/2016 /\ssisténcla conferéncla CaixaBank

3.. Donar compte delsiDecrets.de Presidéncia. o
• ti. .

Es, dóna-compte deis decrets .de Presidéncia: queis!han dictatJ^han estat'del núm.
2016.213 al 2016.279 eis quals consten en:['expedient de la sessíó.

El Pie se'n dona per assabentat. • . •
• I . •

4. Donar compte deis Decrets de Geréncia.

1 . • ' ' •
Es dóha-compte deis decrets de Geréncia que s'han dictat i han estat del núni.
2016.258 i del 2016.336 els qüals consten en l'expedíent de la séssió.

I •• ..... ...

El Pie se'n dona per assabentat.

5. Ratíficació del Decret de Presidéncia 2016.223, relatiu a l'acord de
resolució del Conveni marc de col-laboració signat entre la Uníversitat
Oberta de Catalunya i el Cónsell Comarcal del Pía de TEstany en relacló
amb el punt de suport UOC.

El president presenta la proposta de ratificadó del Decret de Presidéncia 2016.223,
relatiu a l'acord de resolució del Conveni rharc dé col-laboració signat entre la
Unlversitat Oberta de Catalunya i aquest Consell Comarcal en relacló amb el punt de
suport UOC. Expbsa que aquest acord es.va prendre a instáncies de la propia UOC, ja
que els objectius i la finalitat peí qual es va subscriure i que cal sotmetre a la ratificadó
del plenari, per la qual cosa tot seguit es transcriu literalment la Resolució que diu;

°E118 de juliolde 2016, es va aprovar, per Decret de Presidéncia número 2016.223 l'acord de
resolució del Conveni marc de col-laboració signat entre la Unlversitat Oberta de Catalunya i el
Consell Comanal del Pía de l'Estany en relació amb.el.punt de suport UOC, que,erj la seva
part dispositiva diu:

"Primer. Resoldre el Conveni de col-laboració subscrít en la data 26 de rnarg de 2001, l'gbjecte del
qual és col-laborar éneídéspiegárhént territorial de la 'UÓC'a la cbniarcá del Pía'de l'Esfány.

Segon. Ratificar aquest acord en el primerpie que se celebrí.
I

Pertotaixó, es proposa al Pie dé la_corporació, l'adopció del següent acon:!:

¡Ratificar el Decret de Presidéncia núm.2016.223.. de-18 de juliol, d'aconJ de resolució del
Conveni marc de col-laboracíó signat entre,la, Universitat Oberta.de Catalunya i el.Consell
Comarcal deipia de l'Éstanyen relació.amb el puntde suportUOC."

I

No,havent-hi cap intervenció, se sotmet a votado la ratíficació de la Resolució i
s'aprova per unanimitat.
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6. Ratificació del Decret de Geréncia 2016.305 relatiu a la resolució del
contracta de treball dé) Sr. Pere Pons Sais subscrit amb el Consell
Comarcal.

El president exposa que en data 2 agost de 2016, el Consell Comarcal , mitjariQant
decret de Geréncia 2016.305, va acordar la resolució dél contracte de treball del Sr.
Pere Pons Sais subscrit amb el Consell Comarcal a instáncies de la direcció del

COIETI amb l'acord del mateix treballador i que cal sotmetre a la ratificació del plenari,
per la qual cosa tot seguit es transcriu literalment la Resolució^que<diu:

"El 2 d'agost de 2016, es va aprovar, per Decret de Geréncia número 2016.305 relatiu a iá
resolució del contracte de treball del Sr. Pere Pons Sais subscrit amb aquest Consell Comarcal,
que en la seva part dispositiva diu:

"Primer. Autoritzar, disposar la despesa a la partida 16.75:23172.13100_retríbucions personal
laboral temporal. Brigadas extemes jardinería reconéixer i'obiigació i ordenar el pagament de
10.337,19 euros, deis quais 10.000,00 euros es correspon a la indemnització per acomiadament
improcedent i 337,19 euros a la liquidació final de parts proporcionáis i salaris al Sr Pere Pons
Sais amb DNI40298436K.

Segon. Donar per fínalitzada la relació contractual del Sr Pere Pons Sais amb el Consell
Comarcal del Pía de l'Estany amb afectes de 2 d'agost de 2016., aixl com reclprocament saldades
i liquidades ambdues parts pér tota mena de conceptas.

Tercer. Comunicar aquesta resolució a la part interessada.

Quart. Donarcompted'aquestacordenelproperple que se ceiebrí.

Per tot aixó, es proposa ai Pie de la corporació, l'adopció del següent acord:

Ratificarel Decret de Geréncia núm.2016.305, de 2 d'agost, relatiu a la resolució del contracte
de treball del Sr. Pere Pons Sais subscrít amb aquest Consell Comarcal"

No havent-hi cap intervenció,: se sotmet a votació la ratificació de la Resolució i
s'aprova amb 16 vots a favor (10 CID, 6 ERC-AM) i 1 abstenció (CUP-PA).

Assumptes de la ComissIó Especial de Comptes

7. Dictamén d'aprovacló definitiva del Compte General de rexercici
económic 2015.

El president presenta el dictamen d'aprovacló definitiva del Compte General
corresponent a l'exercici 20151 que es transcriu tot seguit:

"Atés que la Intervenció d'aquest Consell Comarcal ha confeccionat el Compte General
d'aquesta corporació corresponent a l'exercici económic de 2015, i ha estat rendit per la
Presidéncia del Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del Reiai
decret iegislatiu 2/2004, de 5 de marg, peí qual.s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les.hisendes locáis, i han estat informatsfavorablement perla Comissió Especial de Comptes
en la seva sessló de 27 de julioi de 2016.

Atés que el Compte General del Consell Comarca/ del Pía de l'Estany amb l'informe de la
Comissió Especial de Comptes, han estat exposat al públic, durant el termini de quinze dies i

4
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vuit més, prévia publicació del coiresponent edicte al Butlletí Oficial de ia Província.de GIrgna
núm. 149 de 5 d'agost de 2016 sense ques'tiagi presentat objeccions ni obsen/acions durant
el termini de quinze dies d'exposició pública ni durant els vuit dies addiclonals.

Vist el que disposeh e/s, apartáis 4 15 de resméntat ^article 212 dei^ Text refás de ia Liei
reguladora de les t¡lséndes iócals, es pmpósa al Pie, l'ádopció delsegüéntacord:

Primer. Aprovar defínitivament el Compte General, del'Consell Comarcal del Pía de l'Estany
corresponentai'exercicieconómlcde2015. ' "

Segon. Trametre l'esmentét Compte General a la Sindicatura de Cómptes de Catalunya, com a
órgan encarregat de la fiscalitzacló externa deis ens locáis de Catalunya".

- ' ' ; ! ' -
El president manifesta que s'ha exposat per 15 dies^més' vuit i el-secretan va
raclaríment que Ja ha fínalitzat el termini d'exposició pública.: ' '

• > r

Obert ei tom de paraula, ei representat del grup de la CUP-PA manifesta que per
coherencia amb ei vot reiatiu a i'aprovació deis pressupostos hi votará en contra.

No havent-hi cap més intervenció, se sotmet a votació ia proposta i s'aprova amb 16
vots a favor (10 CiU, 6 ERC-AiW) i 1 vot en contra (CUP-PA).

8. Precs i preguntes

El president demana ais assistents si hi ha cap pregunta o precs a formular.

Pren la paraula el conseiler Ramón Casadevali del grup comarcal de la CUP-PA i
formula dues preguntes:

1. En quin punt es troba ei desenvoiupament del Conveni de coi-laboració subscrit
entre eis conseiis comarcais del Pía de l'Estany i de la Garrotxa, reiatiu a la gestió
conjunta de les infraestructures peí tractament de residus, sí s'ha fet alguna reunió de
la comissió de seguiment.

2. Quant a i'estudí de viabiíitat de la recoilida de residus porta a porta, si s'está duent a
terme i en quin punt es troba.

Ei president dóna resposta a Íes dues preguntes formulades peí representant comarcal
de ia CUP manifestant peí que fa a la primera qüestió que es va signar el Conveni
entre ambdues corporacions per a la gestió conjunta de les infraestructures i que el
mes de juliol passat va haver una primera reunió política en qué es va crear la
Comissió de seguiment política en la qual es va encarregar ais técnics i'elaboració
d'una proposta técnica per tirar endavant el projecte.

El conseiler Casadevali demana si está prevista una data d'entrega de ('informe técnic
i el president ii respon que peí mes de novembre está prevista una altra reunió de la
comissió de seguiment en el que es debatrá i examinaran les diferents propostes
técniques presentades per poder prendre decisions.

Quant a la segona pregunta, el president respon que en i'estudi del porta a porta es va
JX du/a terme un concurs que es va adjudicar a l'empresa SPORA i ara s'está esperant
/ que ens facilitin I'estudi eiaborat.
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El conseller de la'CUP demana si hi ha data d'entrega de l'estudi realítzat, el qual el
president li respon que está prevista una reunió el proper 7 d'octubre.

Inten/é el conseller Jordí Burch per manifestar que amb l'empresa s'ha acordat que
abans de finalitzar l'any es tinguí un primer estudi per corríenQar a treballar-hi.

I en no haver-hi cap més pregunta ni prec, el president aí:};eca la sessió, de la qual,
com a secretan, estenc aquesta acta.

Vist I piau
El oVesident


