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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017

ASSISTENTS:

President:
Sr. Joan Català Pagès

Consellers:
Sr. Òscar Aparicio Pedrosa
Sra. Ester Bonaventura Fonalleras
Sr. Salvi Casas Camps
Sra. Mercè Català Ortíz
Sr. Jordi Cordón Pulido
Sr. Jaume Fontdevila Tarabal
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs
Sra. Raquel Gallego Cristóbal
Sra. Maria Carme Güell Parnau
Sra. Irene Gerónimo Vilella
Sra. Dolors Guirado Iruela
Sr. Rufino Guirado Iruela
Sr. Xavier Lloveras Balmaña
Sr. Josep López Ruíz
Sra. Magda Lupiáñez Soler
Sr. Sebastian Mateo Herrero
Sra. Susanna Mustera Garrofa
Sra. Marisol Perea Martín
Sr. Arturo Prades Martínez
Sra. Marta Puig Barnés
Sr. Josep Puig Ribas
Sr. Lluís Pujol Pijuan
Sr. Xavier Rangel Martínez
Sra. Estel Rodríguez Iglesias
Sr. Joaquim Sabrià Pujol
Sra. Maria Gràcia Serrats Paretas
Sr. Jordi Soler Casals
Sr. Pedro Torres López

Secretari:
Sr. Secundino Fernández Suárez

Interventora:
Sra. Yolanda M. Toral Morente

Gerent:
Sr. Francesc Brull Martorell

A la Sala de Sessions del Consell Comarcal, es reuneix el Ple del Consell en sessió ordinària, 
en primera convocatòria quan són les set i cinc minuts del vespre del dia 18 de desembre de 
2017.

Hi assisteixen els consellers que s'indica al començament de l'acta.
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Excusen la seva absència els consellers, senyors Martí Aldrich, Carles Motas i Carles Puig.

No assisteix el conseller, senyor Carles Ventura.

El conseller, senyor Salvi Casas i la consellera, senyora M. Carme Güell s’incorporen quan es 
tracta el punt número 2 de l’ordre del dia.

Oberta la sessió intervé el  president, senyor Joan Català, dient:  “Tenim a sobre la taula la 
proposta  de calendari  per  a  les  sessions  plenàries  de  l’any  vinent  i  també aquesta  petita 
agenda que proporcionem per si algú li pot fer servei.” 

A continuació el president del Consell Comarcal, senyor Català, informa que abans de procedir 
a  tractar  els  assumptes  de  l’ordre  del  dia  es  procedirà  a  donar  possessió  del  càrrec  de 
consellera comarcal a la senyora Irene Gerónimo Vilella.

Tot seguit, i conforme disposa la fórmula establerta pel Reial decret 707/79, la senyora Irene 
Gerónimo Vilella per imperatiu legal promet el seu càrrec de consellera comarcal.

El president li dóna la benvinguda i acte seguit diu: “Abans d’iniciar l’ordre del dia voldria que 
constés  en  acta  i  al  mateix  temps  en  representació  de  totes  les  conselleres  i  consellers 
d’aquest plenari d’expressar el condol que en les darreres setmanes doncs malauradament va 
morir d’una banda el senyor Lluís Lloveras i Vilà, el dia 10 de novembre, pare del conseller  
comarcal Xavier Lloveras Balmaña. Et traslladem el més sentit condol Xavier. I igualment també 
en les darreres setmanes, concretament el 30 de novembre va morir la senyora Carmen Ortiz 
Ruiz, mare de la consellera comarcal Mercè Català Ortiz. Mercè et traslladem el més sentit 
condol i ho fem constar en nom de totes les conselleres i consellers aquest condol en l’acta de 
la sessió d’avui.”

Seguidament es passen a tractar els assumptes que configuren l’ordre del dia.

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. APROVACIÓ

Oberta la sessió i llegida les actes de la sessió extraordinària del dia 9 d’octubre de 2017, i  
l’ordinària del dia 16 d’octubre de 2017 s'aproven per unanimitat amb la redacció donada per 
secretaria.

2. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. CONEIXEMENT

a) CONEIXEMENT

Es dóna coneixement al  Ple dels  decrets  de presidència del  número 2017-0493 al  número 
2017-0643 i de les resolucions de gerència de la número 2017-0665 a la número 2017-0855.

b) RATIFICACIÓ

b.1) Personal

Intervé el conseller delegat, senyor Jordi Cordón, presentant i llegint les propostes.

Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:
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Personal del Consell Comarcal del Baix Empordà

1) Contractació laboral temporal de la senyora Vanesa Cordon Cobaleda com a auxiliar 
administrativa pel Servei bàsic d’atenció social de Calonge.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea bàsica de serveis socials referent a la necessitat de 
contractar un/a auxiliar administratiu/va pel Servei bàsic d’atenció social de Calonge, d’acord 
amb el conveni signat entre aquest Consell Comarcal i l’ajuntament de Calonge;

Vist  que  la  senyora  Vanesa  Cordón  Cobaleda  figurava  a  la  borsa  de  treball  d’auxiliars 
administratius;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea bàsica de serveis socials;

Vist l’informe número 74/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 2 d’octubre de 
2017; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0505, del dia 2 d’octubre de 2017, va disposar contractar amb caràcter laboral temporal la 
senyora  Vanesa  Cordón  Cobaleda  com a  auxiliar  administrativa  pel  Servei  bàsic  d’atenció 
social de Calonge, a partir del dia 2 d’octubre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0505 del dia 2 d’octubre de 2017.

2. Contractació laboral temporal dels senyors Vicenç Torra Marquès i Alfons Olivé de 
Puig com a encarregats de deixalleria per substituir els permisos d’assumpte propis i  
vacances dels encarregats de les deixalleries de la Bisbal d’Empordà, Begur i Pals.

a) Contractació del senyor Vicenç Torra Marquès i del senyor Alfons Olivé de Puig per 
substituir els encarregats de deixalleries de la Bisbal d’Empordà i Begur.

Atès que la senyora Olga Janoher Grau, encarregada de la deixalleria de la Bisbal d’Empordà,  
va gaudir de permís per assumptes els propis els dies 7, 10 i 11 d’octubre i 2, 3 i 4 de novembre 
de 2017 i que el senyor Miguel Ortíz Moreno, encarregat de la deixalleria de Begur, va gaudir 
de vacances des del dia 30 d’octubre fins el dia 18 de novembre de 2017;

Vist  l’informe  de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  referent  a  la  necessitat  de 
contractar  dos  encarregats de deixalleria  per  substituir-los  durant  aquests  períodes,  ja que 
aquests dies el personal propi del Consell Comarcal no tenia disponibilitat per realitzar aquesta 
substitució,
 
Atès que en el mateix informe proposava la contractació de personal de la borsa de treball  
d’encarregats de deixalleria, en la qual figuraven el senyor Vicenç Torra Marquès i el senyor 
Alfons Olivé de Puig;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea de Medi Ambient;
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Vist l’informe número 75/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 6 d’octubre de 
2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0525, del dia 6 d’octubre de 2017, va disposar:

Primer. Contractar mitjançant contracte laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra 
Marquès com a encarregat de deixalleria, del dia 7 al dia 11 d’octubre de 2017 per substituir la  
senyora Olga Janoher Grau a la deixalleria de la Bisbal d’Empordà.

Segon.  Contractar mitjançant contracte laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra 
Marquès com a encarregat de deixalleria, del dia 30 d’octubre al dia 18 de novembre de 2017 
per substituir el senyor Miquel Ortíz Moreno a la deixalleria de Begur.

Tercer. Contractar mitjançant contracte laboral temporal per interinitat el senyor Alfons Olivé de 
Puig com a encarregat de deixalleria, del dia 2 al dia 4 de novembre de 2017 per substituir la  
senyora Olga Janoher Grau a la deixalleria de la Bisbal d’Empordà.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0525 del dia 6 d’octubre de 2017.

b)  Contractació  del  senyor  Vicenç  Torra  Marquès  per  substituir  l’encarregada  de  la 
deixalleria de la Bisbal d’Empordà.

Atès que la senyora Olga Janoher Grau, encarregada de la deixalleria de la Bisbal d’Empordà,  
va comunicar que estava indisposada i que no podria assistir al seu lloc de treball;

Vist  l’informe  de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  referent  a  la  necessitat  de 
contractar  un  encarregat  de  deixalleria  per  substituir-la  durant  aquesta  indisposició  i  que 
aquests dies el personal propi del Consell Comarcal no tenia disponibilitat per realitzar aquesta 
substitució;
 
Atès que en el mateix informe proposava la contractació de personal de la borsa de treball  
d’encarregats de deixalleria, en la qual figurava el senyor Vicenç Torra Marquès;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea de Medi Ambient;

Vist  l’informe  número  88/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  28  de 
novembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0629,  del  dia  28  de  novembre  de  2017,  va  disposar  contractar  mitjançant  contracte 
laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra Marquès com a encarregat de deixalleria,  
a partir del dia 28 de novembre de 2017 (tarda) per substituir a la senyora Olga Janoher Grau a  
la deixalleria de la Bisbal d’Empordà i fins a la finalització de la seva indisposició.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0629 del dia 28 de novembre de 2017.

c) Contractació del senyor Vicenç Torra Marquès i del senyor Alfons Olivé de Puig per 
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substituir els encarregats de deixalleria de la Bisbal d’Empordà i Pals.

Vist  l’informe  de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  referent  a  la  necessitat  de 
contractar personal per substituir els encarregats de les deixalleries, durant els permisos per 
assumptes propis i vacances sol·licitats pels mesos de desembre de 2017 i gener de 2018;

Atès que el senyor Vicenç Torra Marquès i el senyor Alfons Olivé de Puig figuraven a la borsa  
de treball d’encarregats de deixalleria;
 
Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquestes contractacions eren urgents, prioritàries i essencials per garantir el funcionament de 
l’Àrea de Medi Ambient;

Vist  l’informe  número  91/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  30  de 
novembre de 2017; 

Atès que per  raons d’urgència  el  president del  Consell  comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0641, del dia 30 de novembre de 2017, modificat pel decret número 2017-0648, del dia 5 
de desembre de 2017, va disposar:

Primer. Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra Marquès 
com a encarregat de deixalleria, del  dia 5 al  dia 9 de desembre de 2017, per  substituir  la 
senyora Olga Janoher Grau a la deixalleria de la Bisbal d’Empordà.

Segon. Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat el senyor Alfons Olivé de Puig 
com a encarregat de deixalleria, el  dia 7 de desembre de 2017, per substituir  el  senyor el 
senyor Carles Geli Perea a la deixalleria de Pals.

Tercer. Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra Marquès 
com a encarregat de deixalleria, des del dia 19 de desembre de 2017 fins el dia 5 de gener de  
2018, per substituir la senyora Olga Janoher Grau a la deixalleria de la Bisbal d’Empordà.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0641 del dia 30 de novembre de 2017 i el  
número 2017-0648 del dia 5 desembre de 2017.

3) Contractació laboral  temporal  de la  senyora  Sílvia  Cascos Ruiz com a tècnica de 
joventut. 

Vist  l’informe  de  la  tècnica  de  joventut  de  l’Àrea  d’Ensenyament  i  Joventut  referent  a  la 
necessitat de contractar un/a tècnic/a de joventut durant un mes per no deixar desateses les 
tasques d’organització i coordinació als municipis de Mont-ras, Vall-llobrega i Forallac ja que la 
tècnica  compartida  de  joventut  d’aquests  municipis,  senyora  Anabel  Sancho  Alcántara,  no 
s’incorpora fins el 13 de desembre de 2017;

Vist que en el mateix informe es proposava la contractació de la senyora Silvia Cascos Ruiz 
que  havia  fet  aquestes  tasques  durant  la  substitució  del  permís  per  incapacitat  temporal  i 
posteriorment durant el permís per maternitat de la senyora Anabel Sancho Alcántara;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
d’Ensenyament i Joventut d’aquest Consell Comarcal;
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Vist l’informe número 78/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 16 d’octubre de 
2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0534, del dia 16 d’octubre de 2017 va disposar contractar amb caràcter laboral temporal,  
la  senyora  Silvia  Cascos  Ruiz,  com  a  tècnica  compartida  de  joventut  dels  municipis  de 
Mont-ras,  Vall-llobrega  i  Forallac  a  partir  del  dia  16  d’octubre de 2017 i  fins  el  dia  15 de  
novembre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0534 del dia 16 d’octubre de 2017.

4)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  Gemma  Serrano  Matallana  com  a 
treballadora social del servei Bàsic d’Atenció Social de de la Bisbal d’Empordà.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea bàsica de serveis socials referent a la necessitat de 
contractar  un/a  treballador/a  social  per  l’Equip  Bàsic  d’Atenció  Social  (EBAS)  de la  Bisbal 
d’Empordà degut a la baixa voluntària de la senyora M. Lluïsa Colmenero Motilva, treballadora 
social d’aquest equip;

Vist que la senyora Gemma Serrano Matallana figurava a la borsa de treball de treballadors/res 
socials pels Serveis Bàsics d’Atenció Social;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea bàsica de serveis socials;

Vist l’informe número 79/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 16 d’octubre de 
2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0536, del dia 16 d’octubre de 2017, va disposar contractar amb caràcter laboral temporal 
la senyora Gemma Serrano Matallana com a treballadora social  de l’Equip Bàsic d’Atenció 
Social (EBAS) de la Bisbal d’Empordà, a partir del dia 16 d’octubre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0536 del dia 16 d’octubre de 2017.

5) Contractació laboral temporal de la senyora Aina Amagat Brugada com a treballadora 
social del servei Bàsic d’Atenció Social de la Bisbal d’Empordà.

Atès que en data 31 d’octubre va quedat vacant un lloc de treball  de treballadora social  al 
Servei  Bàsic d’Atenció Social  de la Bisbal d’Empordà, a causa de la baixa voluntària de la 
senyora Helena Tarragó Caballé;

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials referent a la necessitat de 
contractar una treballadora social al més aviat possible per ocupar el lloc de treball que havia 
quedat vacant;

Atès que la senyora Aina Amagat Brugada figurava a la borsa de treball de treballadors socials 
d’aquest Consell Comarcal;
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Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Servei Bàsic d’Atenció Social de la Bisbal d’Empordà;

Vist l’informe número 82/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 2 de novembre 
de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0562,  del  dia  2  de  novembre  de  2017,  va  disposar  contractar  amb  caràcter  laboral  
temporal la senyora Aina Amagat Brugada com a treballadora social pel Servei Bàsic d’Atenció 
Social de la Bisbal d’Empordà, a partir del dia 6 de novembre de 2016,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0562 del dia 2 de novembre de 2017.

6) Contractació laboral temporal per interinitat de la senyora Gemma Barril López com a 
tècnica impulsora del Programa de Garantia Juvenil, per substituir la treballadora Èlia 
Bantí Alabau.

Atès que la senyora Èlia Bantí Alabau, tècnica impulsora del Programa de Garantia Juvenil va 
iniciar el permís per maternitat el dia 27 d’octubre de 2017;

Vist l’informe de la tècnica de joventut, proposant la contractació de la senyora Gemma Barril  
López,  seleccionada  pel  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya,  segons  normativa  de  la  Xarxa 
d’Impulsors de Garantia Juvenil;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta  contractació  era  urgent,  prioritària  i  essencial  per  garantir  el  funcionament  del 
Programa de Garantia Juvenil;

Vist l’informe número 81/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 2 de novembre 
de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0563,  del  dia  2  de  novembre  de  2017,  va  disposar  contractar  amb  caràcter  laboral  
temporal per interinitat la senyora Gemma Barril López com a tècnica impulsora del Programa 
de Garantia Juvenil, a partir del dia 2 de novembre de 2017 i fins a la finalització del permís per  
maternitat de la senyora Èlia Bantí Alabau,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0563 del dia 2 de novembre de 2017.

7)  Contractació  de  la  senyora  Sol  Riera  Alier  com  a  tècnic  de  grau  mig  per  al 
desenvolupament de l’eix 40.1: itineraris d’inserció adreçats a les persones destinatàries 
de RMI.

Atès  que  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  va  sol·licitar  el  Contracte  Programa  al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 12 de juliol de 2017, presentant projectes 
d'interès de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 
per  a  ajuntaments  de  més  de  20.000  habitants,  consells  comarcals  i  altres  ens  locals 
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supramunicipals;

Vist  que en  data  9  d’octubre de 2017 el  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  va  rebre la  
proposta d’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al  benestar social  i  
polítiques d’igualtat, per al 2017 que inclou dos programes que executarà l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme en coordinació amb el  Centre Especial  de Treball  Tramuntana sota la 
Fitxa 40 Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció:

 40.1:  Itineraris  d’inserció  adreçats  a  les  persones  destinatàries  de Renta  Mínima 
d’Inserció (RMI). 

 40.2: Itineraris d’inserció adreçats a les persones amb discapacitat o trastorns de salut 
mental. 

Vist  l’informe  del  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  referent  a  la 
necessitat de contractar un/a tècnic/a de grau mig per al contracte programa 2016-2019 com a  
orientador/a  per  al  desenvolupament  de  l’acció  40.1:  Itineraris  d’inserció  adreçats  a  les 
persones destinatàries de l’RMI;

Atès que per a desenvolupar aquest programa cal disposar de personal orientador i prospector i 
que  l’1  de març  de 2016 es  varen  portar  a  terme proves  de  selecció  de tècnic/a  mig  de 
Promoció Econòmica i Turisme, quedant com a primera aspirant la senyora Sol Riera Alier, que 
va estar contractada per desenvolupar el projecte Crisàlide impulsat per Dipsalut i les tasques a 
desenvolupar en aquest nou projecte són similars;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea de Promoció Econòmica;

Vist  l’informe  número  85/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  20  de 
novembre de 2017;

Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal mitjançant decret 
número 2017-0603, del  dia 20 de novembre de 2017, va disposar contractar  amb caràcter 
laboral temporal la senyora Sol Riera Alier com a tècnica de grau mig per al desenvolupament 
de  l’acció:  40.1:  Itineraris  d’inserció  adreçats  a  les  persones  destinatàries  de  l’RMI,  acció  
inclosa en l’Addenda del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la  
col·laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  aquest  Consell  
Comarcal, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat,  per  a l’any 2017. Serveis  bàsics i  essencials  d’atenció directa:  Fitxa 40:  Serveis  
laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció, des del dia 20 de 
novembre de 2017 al dia 31 de desembre de 2018,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0603 del dia 20 de novembre de 2017.

Personal del Centre Tramuntana

8) Contractació laboral temporal, mitjançant contracte de formació, de la senyora Carme 
Mas Massó per donar suport en tasques administratives (Centre Especial de Treball) al 
Centre Tramuntana.
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Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana proposant la contractació de la senyora 
Carme Mas Massó per donar suport en tasques administratives (centre especial de treball), a 
partir del dia 2 d’octubre de 2017;

Atès la senyora Carme Mas Massó, reunia les condicions per treballar en un centre especial de 
treball, segons informe social, pel que fa als requisits, al seu perfil i a les seves capacitats;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 72/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 26 de setembre 
de 2017; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0497,  del  dia  26  de  setembre de  2017,  va  disposar  contractar  amb caràcter  laboral 
temporal mitjançant contracte de formació, la senyora Carme Mas Massó per donar suport en 
tasques administratives (centre especial  de treball) al Centre Tramuntana, a partir del  dia 2 
d’octubre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0497 del dia 26 de setembre de 2017.

9) Contractació laboral temporal en jornada parcial de 30 hores setmanals de la senyora 
Àngela  Tamara  Vergara  Morales  com  a  monitora  pel  centre  ocupacional  del  Centre 
Tramuntana.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar  
un/a monitor/a pel Centre Ocupacional del Centre Tramuntana, en jornada laboral de 30 hores 
setmanals, degut a l’ampliació del Servei per accés de nous usuaris i també per la necessitat 
de substituir la part de reducció de jornada per cura de fills de la senyora Sílvia Costa Martínez;

Atès  que  la  senyora  Angela  Tamara  Vergara  Morales,  figurava  a  la  borsa  de  treball  de 
monitors/es del Centre ocupacional del Centre Tramuntana;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre ocupacional i especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 76/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 9 d’octubre de 
2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0529, del dia 9 d’octubre de 2017 va disposar contractar amb caràcter laboral temporal en  
jornada  parcial  30  hores  setmanals,  la  senyora  Angela  Tamara  Vergara  Morales,  com  a 
monitora pel Centre ocupacional del Centre Tramuntana a partir del dia 9 d’octubre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0529 del dia 9 d’octubre de 2017.

10) Contractació laboral temporal en jornada parcial de 15 hores de la senyora M. Àngels 

Consell Comarcal del Baix Empordà

C/ Tarongers, 12, La Bisbal d'Empordà. 17100 Girona. Tel. 972642310. Fax: 972641003



 10

Deider  Garcia  com  a  auxiliar  de  monitora  pel  Centre  Tramuntana  i  modificació  del 
contracte per ampliació de jornada.

a) Contractació en jornada parcial de 15 hores

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar  
un/a auxiliar de monitor/a pel Centre Ocupacional del Centre Tramuntana, en jornada laboral de 
15 hores setmanals, degut a l’ampliació del Servei per accés de nous usuaris;

Atès  que la  senyora  M.  Àngels  Deider  Garcia  figurava a la  borsa de treball  d’auxiliars  de  
monitors/es del Centre ocupacional del Centre Tramuntana;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre ocupacional i especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 77/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 16 d’octubre de 
2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0535, del dia 16 d’octubre de 2017, va disposar contractar amb caràcter laboral temporal 
en jornada parcial 15 hores setmanals, la senyora M. Àngels Deider Garcia, com a auxiliar de 
monitora pel Centre ocupacional del Centre Tramuntana a partir del dia 16 d’octubre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0535 del dia 16 d’octubre de 2017.

b) Modificació del contracte per ampliació de jornada

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre Tramuntana referent  a la previsió de baixa per 
incapacitat  laboral  de la  senyora  Cristina  Herrera  Morgado i  de  la  necessitat  de  mantenir 
l’activitat assistencial dels usuaris del Servei Ocupacional mentre estigui en aquesta situació;

Atès que en el mateix informe proposava l’ampliació de la jornada de treball de la senyora M. 
Angeles Deider Garcia, auxiliar de monitora, en jornada parcial de 15 hores setmanals, fins a 
jornada completa, ja que no es disposava de borsa de treball de monitors;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, aquesta presidència considera que aquesta 
contractació  és  urgent,  prioritària  i  essencial  per  garantir  el  funcionament  dels  serveis  que 
presta el Centre ocupacional i especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 83/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 6 de novembre 
de 2017; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0568, del dia 6 de novembre de 2017, va disposar modificar el contracte laboral temporal, 
ampliant la jornada laboral fins a jornada sencera, de la senyora M. Angeles Deider Garcia, com 
a auxiliar de monitora pel  Centre ocupacional  del  Centre Tramuntana a partir  del  dia 6 de 
novembre de 2017 de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:
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- Ratificar el decret de presidència número 2017-0568 del dia 6 de novembre de 2017.

11) Contractació laboral per interinitat del senyor Jacint Alsina Mena com a peó per a la 
nau de manipulats del Centre Tramuntana.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar un 
treballador amb categoria laboral de peó, per substituir la senyora Remedios de la Torre Marín,  
en baixa per incapacitat laboral, a la nau industrial de manipulats;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor Jacint Alsina Mena, que 
reuneix les condicions per treballar en un centre especial de treball, segons informe social, pel  
que fa als requisits, al seu perfil i a les seves capacitats;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 80/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 30 d’octubre de 
2017, 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0557, del dia 30 d’octubre de 2017, va disposar contractar amb caràcter laboral temporal 
per  interinitat,  amb  categoria  laboral  de  peó,  el  senyor  Jacint  Alsina  Mena,  per  a  la  nau 
industrial de manipulats del Centre Tramuntana, des del dia 2 de novembre de 2017 fins a la  
finalització de la baixa per incapacitat laboral de la senyora Remedios de la Torre Marín,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0557 del dia 30 d’octubre de 2017.

12)  Contractació laboral temporal del senyor Cristian Ruiz Moreno com a oficial 2a pel  
Servei de senyalització i mobiliari urbà.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar un 
oficial 2a pel Servei de senyalització i mobiliari urbà del Centre Tramuntana, ja que el senyor 
Daniel Viñals Marco, oficial 2a d’aquest servei gaudeix del permís per naixement i permís per 
paternitat i quan finalitzin els permisos se li finalitzarà el contracte en data 21 de desembre de  
2017;

Atès que el senyor Cristian Ruiz Moreno figurava a la borsa de treball d’oficials 2a de Servei de 
senyalització i mobiliari urbà del Centre Tramuntana;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre Tramuntana;

Vist  l’informe  número  84/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  15  de 
novembre de 2017;

Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal mitjançant decret 
número 2017-0589, del  dia 15 de novembre de 2017, va disposar contractar  amb caràcter 
laboral temporal el senyor Cristian Ruiz Moreno com a oficial 2a pel Servei de senyalització i 
mobiliari urbà del Centre Tramuntana, des del dia 15 de novembre de 2017,
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0589 del dia 15 de novembre de 2017.

13)  Contractació  laboral  temporal  del  senyor  David  Sánchez Torres  com a  oficial  1a 
jardiner i del senyor Moushine Bensaid com a peó jardiner.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar un 
oficial 1a jardiner i un peó de jardiner degut a les tasques de jardineria pels treballs a realitzar al  
municipi de Palamós (treballs de poda al c. Cervantes), al municipi de la Bisbal d’Empordà 
(treballs  d’enjardinament  c.  Agustí  Font  cantonada Abad Oliva)  i  al  municipi  de Palafrugell 
(millores zona Far de Sant Sebastià i a l’espai natural de Cala Pedrosa); 

Atès que el senyor David Sánchez Torres figurava a la borsa de treball d’oficials 1a de jardiners  
creada per cobrir necessitats temporals;

Atès que el senyor Moushine Bensaid reunia les condicions per ocupar el lloc de treball de peó 
jardiner segons informe social, pel que fa als requisits al seu perfil i a les seves capacitats, per 
a la seva contractació en un Centre Especial de Treball; 

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre Tramuntana;

Vist  l’informe  número  86/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  27  de 
novembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0611, del dia 27 de novembre de 2017, va disposar:

Primer. Contractar amb caràcter laboral temporal, el senyor David Sánchez Torres com a oficial 
1a jardiner des del dia 27 de novembre de 2017. 

Segon.  Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor Moushine Bensaid com a peó de 
jardineria des del dia 27 de novembre de 2017.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0611 del dia 27 de novembre de 2017.

14) Contractació laboral temporal de la senyora Marina Curanta Berrido com a oficial 2a 
per la nau de manipulats del Centre Tramuntana.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar un 
oficial 2a per la nau de manipulats del Centre Tramuntana, ja que s’han signat acords amb 
diversos clients i això suposa un increment de tasques de la nau de manipulats del  Centre 
Tramuntana;

Atès que la senyora Marina Curanta Berrido figurava a la borsa de treball d’oficials 2a de la nau  
de manipulats  del  Centre Tramuntana i  que ja  havia treballat  amb anterioritat  a la  nau de 
manipulats en circumstàncies similars;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
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pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre Tramuntana;

Vist  l’informe  número  89/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  30  de 
novembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0634,  del  dia  30  de novembre de 2017,  va disposar  contractar  amb caràcter  laboral 
temporal, per increment de tasques, la senyora Marina Curanta Berrido com a oficial 2a per la  
nau de manipulats del Centre Tramuntana, des del dia 1 de desembre de 2017 al dia 22 de 
desembre de 2017.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0634 del dia 30 de novembre de 2017. 

15) Contractació laboral temporal del senyor David Fernández Cubiles com a peó per a la 
brigada de jardineria de Calonge-Santa Cristina d’Aro.

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana referent a la necessitat de contractar un 
treballador  amb categoria laboral  de peó ja que el  senyor Andreu Murcia Salmeron operari  
adscrit a la brigada 4 de jardineria de Calonge-Santa Cristina d’Aro va causar baixa voluntària; 

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor David Fernández Cubiles 
que reunia les condicions per treballar en un centre especial de treball, segons informe social,  
pel que fa als requisits, al seu perfil i a les seves capacitats;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta el Centre especial de treball Tramuntana;

Vist  l’informe  número  90/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  30  de 
novembre de 2017; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0634,  del  dia  30  de novembre de 2017,  va disposar  contractar  amb caràcter  laboral 
temporal el senyor David Fernández Cubiles amb la categoria de peó per a la brigada 4 de 
jardineria de Calonge-Santa Cristina d’Aro des del dia 1 de desembre de 2017.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0634 del dia 30 de novembre de 2017.

Personal Genera

16)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  Montserrat  de  Quintana  Pou com a 
auxiliar administrativa pel Programa de Treball i Formació “Baix Empordà Genera”.

Atès  que  el  dia  14  de  desembre  de  2016,  la  directora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya  va  emetre  resolució  atorgant  una  subvenció  a  aquest  Consell  Comarcal  pel 
“PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016, BAIX EMPORDÀ GENERA”, adreçat a persones 
en atur no preceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 
anys (línia A) i a persones en atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (línia B);
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Vista la proposta del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de contractació 
del personal seleccionat mitjançant una prova escrita, una entrevista personal i valoració del 
currículum, d’entre els candidats enviats per l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya;

Atès  que  la  senyora  Elena  Mill  Acevedo  contractada  per  aquest  programa  com  auxiliar 
administrativa, va ser baixa voluntària el dia 24 de setembre de 2017;

Vist l’informe de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de data 27 de setembre de 2017 
proposant la contractació de la senyora Montserrat de Quintana Pou per ocupar aquest lloc de 
treball;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2017  i  que  aquesta  contractació  està 
subvencionada en la seva totalitat,

Vist l’informe número 73/2017 emès pel secretari amb data 2 d’octubre de 2017;

Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal mitjançant número 2017-0509, 
del  dia 2 d’octubre de 2017, va disposar contractar mitjançant contracte laboral temporal  la 
senyora Montserrat  de Quintana Pou com a auxiliar  administrativa,  per  a la realització  del 
“PROGRAMA TREBALL I  FORMACIÓ 2016,  BAIX EMPORDA GENERA,  Línia  A: Treball  i 
Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació 
preferentment majors de 55 anys (Exp. 2016/PANP/SPOO/0102) des del dia 2 d’octubre de 
2017 fins el dia 30 de gener de 2018,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0509 del dia 2 d’octubre de 2017.

Personal Joves en Pràctiques

17)  Contractació laboral temporal del senyor Sergi Rexach Camps i del senyor Carles 
Puig Capell  com a  tècnics  de  grau mig en pràctiques,  beneficiaris  del  Programa de 
Garantia Juvenil.

Atès  que  en  data  9  de  novembre  de  2017,  la  directora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya va emetre resolució d’atorgament parcial per a la realització del projecte anomenat 
“Joves  en  pràctiques  al  Baix  Empordà  2017”,  sol·licitat  d’acord  amb  la  Resolució 
TSF/1779/2017, de 13 de juliol;

Vist  l’informe  del  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  proposant  la 
contractació en pràctiques del senyor Sergi Rexach Camps i del senyor Carles Puig Capell, 
proposats per l’Oficina de Treball  i seleccionats mitjançant una prova escrita, una entrevista 
personal  i  la  valoració  del  currículum com  a  joves  beneficiaris  del  Programa  de  Garantia 
Juvenil;

Atès  que de conformitat  al  que disposa l’article 19.2  de la  Llei  3/2017,  de 28 de juny,  de 
pressupostos  generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
de Promoció Econòmica i Turisme;

Vist  l’informe  número  87/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  17  de 
novembre de 2017;
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Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0613, del dia 27 de novembre de 2017, va disposar:

Primer. Contractar amb caràcter laboral temporal, el senyor Sergi Rexach Camps com a tècnic 
de grau mig en pràctiques, beneficiari del  Programa de Garantia Juvenil  des del  dia 27 de 
novembre de 2017 fins el dia 26 de maig de 2018.

Segon. Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor Carles Puig Capell  com a com a 
tècnic de grau mig en pràctiques, beneficiari del Programa de Garantia Juvenil des del dia 27 
de novembre de 2017 fins el dia 26 de maig de 2018. 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0613 del dia 27 de novembre de 2017.

b.2)  Sol·licitud de subvenció al  Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya per 
portar  a  terme  el  projecte-memòria  anomenat  Besocial,  Baix  Empordà  Socialment 
Responsable. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la Resolució TSF/1325/2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 25 
de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals;

Atesa l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a  
la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i  
la Resolució TSF/1592/2016, de 23 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016;

Atès el  projecte-memòria redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i  Turisme del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, anomenat BESOCIAL, Baix Empordà Socialment Responsable, 
que consisteix en un Programa d’Innovació en el Teixit Productiu i en un Programa d’Innovació 
en l’Ocupació i que té un pressupost global d’execució de 189.130,68 € i que es desglossa en 
els següents programes i projectes:

Programa d’Innovació en el Teixit productiu
1. Projecte Xarxa: 29.444,17 €
2. Projecte Empreses responsables: 95.861,18 € 
4. Projecte Desenvolupament local: 14.149,56 €

Programa d’Innovació en l’Ocupació
3. Projecte Professionals: 49.675,77 € 

Atès que el termini per presentar la sol·licitud finalitzava el 25 de setembre de 2017, per la qual  
cosa el  president del  Consell  Comarcal mitjançant decret número 2017-0493, del dia 25 de 
setembre de 2017, va disposar:

Primer.  Aprovar  el  projecte-memòria  anomenat  BESOCIAL,  Baix  Empordà  Socialment 
Responsable, que té un pressupost d’execució de 189.130,68 €.

Segon. Sol·licitar  al  Servei  d’Ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una  subvenció  de 
141.848,01 € (75% de l’import total) per portar a terme aquest projecte per al 2017.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0493 del dia 25 de setembre de 2017.

b.3)  Adhesió  a  la  pròrroga de  l’acord entre  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya, 
l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques,  la  Comissió  Oberta  Nacional  de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya signat el 2016 adaptat a les  
noves convocatòries i  a la normativa actual,  relatiu a la contractació de persones en 
situació  d’atur  inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  no  ocupats  en  el  marc  del 
programa  Treball  i  Formació  promogut  pel  Servei  públic  d’Ocupació  de  Catalunya  i  
Sol·licitud  de  subvenció  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  per  portar  a  terme  el  programa  integral  Baix  Empordà 
Transforma. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint les propostes.

Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

a) Adhesió a la pròrroga de l’acord

Atesa la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per 
a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS 361658);

Atesa l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la  
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació;

Atès l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants  
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de 1 de setembre de 2017, i acordat entre la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya;

Atesa la voluntat del Consell Comarcal de presentar la sol·licitud de subvenció al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per al Programa integral Baix 
Empordà  Transforma,  redactat  per  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  del  Consell 
Comarcal del Baix Empordà, i que tindrà com a àmbit d’actuació el Baix Empordà;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0513, del dia 4 d’octubre de 2017, va disposar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix 
Empordà a la Pròrroga de l’Acord signat  el  2016 adaptat  a les noves  convocatòries i  a la 
normativa  actual,  relatiu  a  la  contractació  de  persones  en  situació  d’atur  inscrites  com  a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 25 de maig de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0513 del dia 4 d’octubre de 2017.

b) Sol·licitud de subvenció programa integral Baix Empordà Transforma
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Atesa la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per 
a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS 361658);

Atesa l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la  
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació;

Atès  el  Programa  Integral  Baix  Empordà  Transforma,  redactat  per  l’Àrea  de  Promoció 
Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, que té com a àmbit d’actuació el 
Baix Empordà i que té un cost d’execució de  1.498.288,81 € per a la contractació de 141  
persones;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0518, del dia 4 d’octubre de 2017, va disposar:

Primer.  Aprovar  el  Programa  Integral  Baix  Empordà  Transforma,  redactat  per  l’Àrea  de 
Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, que té com a àmbit  
d’actuació el Baix Empordà i que té un cost d’execució de 1.498.288,81 € per a la contractació 
de 141 persones.

Segon.  Sol·licitar  una subvenció  al  Departament  de Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de la 
Generalitat de Catalunya per portar a terme el Programa Integral Baix Empordà Transforma, 
redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
que té com a àmbit d’actuació el Baix Empordà, per un import de 1.489.900,00 €  (99,44 % del  
cost total d’execució).

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0518 del dia 4 d’octubre de 2017.

b.4) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de  Torroella  de  Montgrí  pel  manteniment  del  servei  d’atenció  psicològica  de  l’Àrea 
d’Atenció a la Família. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el  Consell  Comarcal del  Baix Empordà i 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí pel manteniment del servei d’atenció psicològica de l’Àrea 
d’Atenció a la Família, per a l’any 2017;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí el dia 14 de setembre 
de 2017 va aprovar l’esmentat conveni;

Atès l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea bàsica de serveis socials el dia 5 d’octubre de 
2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0526, del dia 6 d’octubre de 2017, va disposar aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí pel manteniment del 
servei d’atenció psicològica de l’Àrea d’Atenció a la Família, per a l’any 2017,

Consell Comarcal del Baix Empordà

C/ Tarongers, 12, La Bisbal d'Empordà. 17100 Girona. Tel. 972642310. Fax: 972641003



 18

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0526 del dia 6 d’octubre de 2017.

b.5) Addenda al conveni amb l’Ajuntament de Begur regulador de l’encàrrec de gestió de la 
tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial i d’altres ordenances municipals. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta d’addenda al conveni amb l’Ajuntament de Begur regulador de l’encàrrec de 
gestió de la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial i d’altres ordenances municipals;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur va aprovar l’esmentada addenda el 
dia 5 d’octubre de 2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0540,  del  dia  23  d’octubre  de  2017,  va  disposar  aprovar  l’addenda  al  conveni  amb 
l’Ajuntament de Begur regulador d’encàrrec de gestió de la tramitació sancionadors en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i d’altres ordenances municipals;

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0540 del dia 23 d’octubre de 2017.

b.6)  Addenda al  contracte programa 2016-2019 per a la coordinació i  la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, per al 2017. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta d’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del Baix Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i  
polítiques d’igualtat, per al 2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0546, del dia 25 d’octubre de 2017, va disposar aprovar l’addenda al contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Empordà, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0546 del dia 25 d’octubre de 2017.
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b.7) Sol·licitud a l’Institut Català de les Dones del contracte programa per a la prestació 
del SIAD i la realització de polítiques d’igualtat de gènere. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès l’informe emès per la tècnica del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell 
Comarcal  del  Baix  Empordà  en data  24  d’octubre  de  2017 proposant  que  se sol·licités  el  
contracte programa 2017 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la 
realització de polítiques d’igualtat de gènere;

Atès que la clàusula sisena del contracte programa 2017-2019 estableix que cada anualitat del  
contracte programa cal completar un formulari de sol·licitud;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0547, del dia 25 d’octubre de 2017, va disposar sol·licitar a l’Institut Català de les Dones  
el  contracte programa per a la prestació del  Servei  d’Informació i  Atenció a les Dones i  la  
realització de polítiques d’igualtat de gènere, per a l’any 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0547 del dia 25 d’octubre de 2017.

b.8) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de Torroella de Montgrí per al desenvolupament del programa d’acollida municipal de 
Torroella de Montgrí. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta de conveni entre el  Consell  Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí per al desenvolupament del programa d’acollida municipal de Torroella de 
Montgrí;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar l’esmentat 
conveni en data 11 d’octubre de 2017,

Atès l’informe favorable emès per la directora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en data 7 de 
novembre de 2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0572, del dia 8 de novembre de 2017, va disposar aprovar el  conveni entre el  Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per al desenvolupament del 
programa d’acollida municipal de Torroella de Montgrí,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0572 del dia 8 de novembre de 2017.

b.9) Sol·licitud subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la Línia 
2.  Subvencions  destinades  al  suport  professional  a  treballadors  i  treballadores  amb 
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discapacitat  intel·lectual,  malaltia  mental,  paràlisi  cerebral  o  discapacitat  física  o 
sensorial superior al 65% en centres especials de treball que tinguin aprovat el programa 
1 regulat a l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vista l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb 
discapacitat  de  característiques  especials  dels  centres  especials  de  treball  i  la  Resolució 
TSF/2945/2017, de 20 d’octubre per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts 
destinats  a  dues  línies  de  suport  a  l’ocupació  de  treballadors  amb  discapacitat  de 
característiques  especials  en  centres  especials  de  treball,  per  a  l’any  2017   (ref.  BDNS 
367632);

Atès que en les bases d’aquesta Ordre,  annex 3 Línia 2 es contempla la concessió d’una 
subvenció  destinada  al  suport  professional  de treballadors  i  treballadores  amb discapacitat 
intel·lectual, malaltia mental, paràlisis cerebral o discapacitat física o sensorial superior al 65% 
en centres especials de treball que tinguin aprovat el programa 1 regulat a l’Ordre TSF/91/2017, 
de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
als centres especials de treball;

Atès que el Centre Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell, depenent d’aquest Consell  
Comarcal  té  contractades  les  persones  treballadores  amb  una  discapacitat  d’especials 
dificultats de les quals es fa referència la base 2 de l’annex 3 de l’esmentada Ordre i que té  
aprovat el programa 1 al qual també es fa referència;

Atès que el termini de presentació de les sol·licituds acabava el dia 8 de novembre de 2017, per 
la qual cosa el president del Consell Comarcal mitjançant decret número 2017-0573, del dia 8 
de novembre de 2017, va disposar sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
la concessió de una subvenció de la línia 2. Subvencions destinades al suport professional a 
treballadors i  treballadores amb discapacitat intel·lectual,  malaltia mental,  paràlisi  cerebral  o 
discapacitat  física  o  sensorial  superior  al  65% en  centres  especials  de treball  que  tinguin 
aprovat el programa 1 regulat a l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball  per un 
import de 103.540 euros;

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0573 del dia 8 de novembre de 2017.

b.10) Annex 1 al conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal 
del Baix Empordà – Centre Tramuntana – per a la integració social i laboral de persones 
amb alguna discapacitat, referent a les tasques de conservació, manteniment i millora de 
les zones verdes del municipi de Sant Feliu de Guíxols, zona Ciutat. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta d’annex 1 al conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Consell  
Comarcal  del  Baix  Empordà  –  Centre  Tramuntana  –  per  a  la  integració  social  i  laboral  de 
persones amb alguna discapacitat, referent a les tasques de conservació, manteniment i millora 
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de les zones verdes del municipi de Sant Feliu de Guíxols, zona CIUTAT;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar l’annex 1 
del conveni en data 31 d’octubre de 2017;

Atès l’informe favorable emès pel director gerent del Centre Tramuntana amb el  vistiplau del 
gerent del Consell Comarcal;

Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell  Comarcal mitjançant decret 
número 2017-0607, del dia 23 de novembre de 2017, va disposar aprovar l’annex 1 al conveni 
entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà – Centre 
Tramuntana – per a la integració social i laboral de persones amb alguna discapacitat, referent a 
les tasques de conservació, manteniment i millora de les zones verdes del municipi de Sant Feliu 
de Guíxols, zona CIUTAT,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0607 del dia 23 de novembre de 2017.

b.11) Addenda al conveni amb l’Ajuntament de Palamós regulador de l’encàrrec de gestió 
de la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta d’addenda al conveni amb l’Ajuntament de Palamós regulador de l’encàrrec de 
gestió de la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial;

Atès  que el  Ple de l’Ajuntament  de Palamós va aprovar  l’esmentada addenda el  dia  14 de 
novembre de 2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0639, del dia 30 de novembre de 2017, va disposar aprovar l’addenda al conveni amb 
l’Ajuntament  de  Palamós  regulador  de  l’encàrrec  de  gestió  de  la  tramitació  d’expedients 
sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0639 del dia 30 de novembre de 2017.

b.12) Addenda al conveni amb l’Ajuntament de Pals regulador de l’encàrrec de gestió de la 
tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial i altres expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals, 
així com la recaptació derivada dels expedients. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació les proposta de:

Atesa la proposta d’addenda al conveni amb l’Ajuntament de Pals regulador de l’encàrrec de 
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gestió de la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial i altres expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals, 
així com la recaptació derivada dels expedients;

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Pals va aprovar l’esmentada addenda el dia 30 de novembre 
de 2017;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número 
2017-0642, del  dia  1 de desembre de 2017, va disposar aprovar  l’addenda al  conveni  amb 
l’Ajuntament de Pals regulador de l’encàrrec de gestió de la tramitació d’expedients sancionadors 
en  matèria  de  trànsit,  circulació  de  vehicles  a  motor  i  seguretat  vial  i  altres  expedients 
sancionadors per infracció de les ordenances municipals, així com la recaptació derivada dels 
expedients.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0642 del dia 1 de desembre de 2017.

3. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL

Intervé el conseller delegat, senyor Jordi Cordón, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vista  la  declaració  d’activitats  efectuada per  la  senyora  Mónica  Padró  Buixeda,  que té  un 
contracte laboral  temporal  a temps parcial  amb les característiques que s’especifiquen, per 
mitjà de la qual  demana la compatibilitat per  a l'exercici  d'una segona activitat  privada que 
també s’especifica:

Nom i cognoms: Mónica Padró Buixeda
Categoria laboral: educadora social 
Lloc de treball: SBAS Palamós
Jornada laboral: 20 hores setmanals

Segona activitat: Educació social a la Residència Bellamar (geriatria)
Per compte: d’altri
Dedicació segona activitat fora de la jornada assignada: 10 hores a la setmana (de 17 
hores a 19 hores) 

Vist que l'article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per l’exercici d’activitats privades, sempre que la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i  de les activitats privades no superin la 
jornada  ordinària  establerta  a  l’entitat  local  incrementada  en  un  50%  i  que  no  hi  hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Autoritzar la compatibilitat d’activitat privada de la senyora Mónica Padró Buixeda per 
desenvolupar  l’activitat  d’educadora  social  a  la  Residència  Bellamar  (geriatria)  fora  de  la 
jornada laboral que té assignada a aquest Consell Comarcal.

Segon. Les autoritzacions restaran sense efecte en els supòsits següents:
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- si  l’activitat  privada  impedís  o  menyscabés  l’estricte  compliment  dels  deures  o  en 
comprometés la seva imparcialitat o independència,

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec,

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer. Informar al sol·licitant que l’activitat privada no podrà suposar la prestació de serveis a 
cap ajuntament o a cap entitat pública amb seu a la comarca.

Quart. Comunicar a la treballadora que està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell 
Comarcal qualsevol modificació que es produexi en les condicions de les activitats declarades, 
així com quant al règim de cotitzacions.

4. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’UNA 
PLATAFORMA  DE  GESTIÓ  PER  MITJANS  ELECTRÒNICS  DELS  PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS  QUE  GESTIONA EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  EMPORDÀ. 
FACULTAR A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL PER A L’ADJUDICACIÓ

Intervé el vicepresident tercer, senyor Jordi Soler, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès  que el  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  el  dia 16 d’octubre de 2017, va 
acordar:

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques 
que  regiran  la  contractació  pel  procediment  obert  del  servei  d’implantació  i  posada  en 
funcionament i manteniment d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de 
l’activitat i  procediments administratiu del  Consell  Comarcal del Baix Empordà i convocar la 
licitació pel procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.

Segon. Aprovar la despesa afectada per aquesta contractació.

Tercer.  Disposar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  licitació  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Girona i al perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal.

Atès que durant el termini de presentació d’ofertes l’única empresa que va formular oferta és  
Espublico Servicios Para la Administración, S.A;

Atès que la Mesa de Contractació encara no ha procedit a realitzar una proposta d’adjudicació 
del contracte perquè encara s’han de realitzar tràmits a l’expedient de licitació,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Facultar  el  president  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  per  a  l’adjudicació  de  la 
contractació  pel  procediment  obert  del  servei  d’implantació  i  posada  en  funcionament  i 
manteniment  d’una  plataforma  destinada  a  la  gestió  per  mitjans  electrònics  de  l’activitat  i  
procediments administratiu del Consell Comarcal del Baix Empordà.

5.  CONVENI  D’ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LA PERA PER  A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE LA FRACCIÓ REBUIG DELS 
RESIDUS MUNICIPALS. APROVACIÓ
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Intervé el conseller delegat, senyor Xavier Rangel, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  la  proposta  de  conveni  d’encàrrec  de  gestió  de  l’Ajuntament  de  la  Pera  al  Consell  
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei de recollida i eliminació de la fracció 
rebuig dels Residus municipals;

Atès l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient en data 19 d’octubre de 2017;

Atès  que el  Ple  de l’Ajuntament  de  la  Pera  va  aprovar  l’esmentat  conveni  en  data  13 de 
novembre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de la Pera al Consell Comarcal 
del Baix Empordà per la prestació del servei de recollida i eliminació de la fracció rebuig dels  
residus municipals.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la seva signatura.

6. SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA SUBSCRIPCIÓ DE 
L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE  DE  CATALUNYA  I  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  EMPORDÀ, 
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2018. 
APROVACIÓ

Intervé el vicepresident primer, senyor Òscar Aparicio, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  la  proposta  d’addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de 
l’Habitatge  de  Catalunya  i  el  consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  relatiu  al  programa  de 
mediació per al lloguer social per a l’any 2018;

Atesa la necessitat de subscriure l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer.  Sol·licitar a l’Agència  de l’Habitatge de Catalunya la  subscripció  de l’ addenda de 
pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el consell  
Comarcal del Baix Empordà relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any  
2018.

Segon. Aprovar la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i el  consell  Comarcal del  Baix Empordà relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social per a l’any 2018.

7. SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA SUBSCRIPCIÓ DE 
L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ RELATIU 
A L'OFICINA D'HABITATGE/ BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN AQUESTA COMARCA, 
PER A L'ANY 2018. APROVACIÓ
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Intervé el vicepresident primer, senyor Òscar Aparicio, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  la  proposta  d’addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de 
l’Habitatge  de  Catalunya  i  el  consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  relatiu  a  l’Oficina 
d’Habitatge/borsa de mediació situada en aquesta comarca, per a l’any 2018;

Atesa la necessitat de subscriure l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer.  Sol·licitar a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  la  subscripció  de  l’addenda  de 
pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el consell  
Comarcal  del  Baix  Empordà  relatiu  a  l’Oficina  d’Habitatge/borsa  de  mediació  situada  en 
aquesta comarca, per a l’any 2018.

Segon. Aprovar la proposta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de  l’Habitatge  de  Catalunya  i  el  consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  relatiu  a  l’Oficina 
d’Habitatge/borsa de mediació situada en aquesta comarca, per a l’any 2018.

8. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI COMARCAL DE LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA.  FACULTAR  LA PRESIDÈNCIA  DEL  CONSELL  COMARCAL  PER  A 
L’ADJUDICACIÓ

Intervé el conseller delegat, senyor Xavier Rangel, presentant i llegint la proposta.

A continuació intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, anunciant l’abstenció del seu grup.

El conseller, senyor Sebastian Mateo, també anuncia la seva abstenció.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès  que el  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  el  dia 16 d’octubre de 2017, va 
acordar:

Primer. Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i facultatives particulars que ha 
de regir  la contractació pel  procediment obert  de la concessió del  servei  d’explotació de la 
planta  comarcal  de  transferència  de  residus  municipals  a  la  comarca  del  Baix  Empordà  i 
convocar la licitació pel procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.

Segon. Aprovar la despesa afectada per aquesta contractació.

Tercer.  Disposar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  licitació  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant 
d’aquest Consell Comarcal.

Atès que durant el termini de presentació d’ofertes s’han presentat les empreses Urbaser, SA, 
Serssal 95, SL i Revalora Residus, SL;

Atès que la Mesa de Contractació encara no ha procedit a realitzar una proposta d’adjudicació 
del contracte perquè encara s’han de realitzar tràmits a l’expedient de licitació,
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per  majoria absoluta  amb els vots a 
favor dels senyors Joan Català, Jordi Cordón, Jaume Fontdevila, Rufino Guirado, Josep Puig, 
Lluís Pujol i Jordi Soler i de les senyores M. Teresa Frigola, Dolors Guirado, Magda Lupiáñez i  
M.  Gràcia  Serrats  (CIU);  dels  senyors  Òscar  Aparicio,  Josep  López,  Arturo  Prades,  Xavier 
Rangel i de les senyores Raquel Gallego i Marisol Perea (PSC-CP) i del senyor Pedro Torres 
(ENTESA), total 18 vots a favor i les abstencions dels senyors Salvi Casas, Xavier Lloveras i 
Joaquim Sabrià i de les senyores Ester Bonaventura, Mercè Català, I. Gerónimo, M. Carme 
Güell, Susanna Mustera, Marta Puig i Estel Rodríguez (ERC-AM) i del senyor Sebastián Mateo 
(PP), total 11 abstencions:

Facultar  el  president  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  per  a  l’adjudicació  de  la 
contractació pel procediment obert de la concessió del servei d’explotació de la planta comarcal  
de transferència de residus municipals a la comarca del Baix Empordà.

9.  LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI  COMARCAL DE RECOLLIDA I 
ACOLLIDA D’ANIMALS  ABANDONATS.  FACULTAR  LA  PRESIDÈNCIA  DEL  CONSELL 
COMARCAL PER A L’ADJUDICACIÓ

Intervé el conseller delegat, senyor Xavier Rangel, presentant i llegint la proposta.

A continuació intervé el conseller, senyor Xavier Lloveras, dient: “A la comissió informativa ens 
van comentar que l’única empresa que s’havia presentat era Rodamón. Llavors Rodamón ja fa  
anys que està treballant a través del Consell Comarcal. Són diversos municipis que molts cops 
hem tingut problemes amb el servei de Rodamón. El que volem demanar és que es colli més 
bé el servei de Rodamón, que molts cops som els municipis que anem darrere d’ells i a través 
del Consell Comarcal, totes les clàusules que hi ha en aquesta nova licitació es revisin i es 
tingui en compte tot el que diu, perquè molts cops ens hem trobat problemes amb gent que ens 
diu i ens denuncia el servei de Rodamón, que no estan gaire contents. Dir així mateix que des 
d’Esquerra Republicana ens abstindrem en aquest punt.”

De  nou  intervé  el  conseller,  senyor  Xavier  Rangel,  dient:  “Tal  com va  estar  parlant  en  la  
comissió informativa prenem nota d’aquesta petició i d’aquesta demanda i en som conscients 
d’aquestes necessitats que s’han produït en alguns ajuntaments. Esperem que aquest plec de 
condicions, diferent de l’anterior, i que ha estat treballat conjuntament a partir de tres, quatre 
reunions amb tècnics i regidors dels municipis afectats i dels quals en van sortir canvis tant en 
les fórmules com els horaris, pugui donar resposta i podem arribar a millorar el servei que en  
aquests moments hi hagut petites deficiències, en prenem nota i esperem que el servei que ha 
de sortir a partir de l’1 de gener tingui la resposta adequada a les seves demandes.”

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès  que el  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  el  dia 16 d’octubre de 2017, va 
acordar:

Primer.  Aprovar  el  plec  de  clàusules  economicoadministratives  i  tècniques  particulars  que 
regiran la contractació pel procediment obert de la concessió del servei comarcal de recollida i 
acollida  d’animals  abandonats  a  la  comarca  del  Baix  Empordà  i  convocar  la  licitació  pel 
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.

Segon. Aprovar la despesa afectada per aquesta contractació.

Tercer.  Disposar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  licitació  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant 
d’aquest Consell Comarcal.
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Atès que durant el termini de presentació d’ofertes l’única empresa que va formular oferta és  
l’Associació Protectora d’Animals Rodamón;

Atès que la Mesa de Contractació encara no ha procedit a realitzar una proposta d’adjudicació 
del contracte perquè encara s’han de realitzar tràmits a l’expedient de licitació,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per  majoria absoluta  amb els vots a 
favor dels senyors Joan Català, Jordi Cordón, Jaume Fontdevila, Rufino Guirado, Josep Puig, 
Lluís Pujol i Jordi Soler i de les senyores M. Teresa Frigola, Dolors Guirado, Magda Lupiáñez i  
M.  Gràcia  Serrats  (CIU);  dels  senyors  Òscar  Aparicio,  Josep  López,  Arturo  Prades,  Xavier 
Rangel i de les senyores Raquel Gallego i Marisol Perea (PSC-CP) i del senyor Pedro Torres 
(ENTESA), total 18 vots a favor i les abstencions dels senyors Salvi Casas, Xavier Lloveras i 
Joaquim Sabrià i de les senyores Ester Bonaventura, Mercè Català, I. Gerónimo, M. Carme 
Güell, Susanna Mustera, Marta Puig i Estel Rodríguez (ERC-AM) i del senyor Sebastián Mateo 
(PP), total 11 abstencions:

Facultar  el  president  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  per  a  l’adjudicació  de  la 
contractació pel procediment obert  de la concessió del servei comarcal de recollida i acollida 
d’animals abandonats a la comarca del Baix Empordà.

10. PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL  BAIX  EMPORDÀ  I  L’AJUNTAMENT  DE  PALAFRUGELL  PER  IMPLEMENTAR  EL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL ENTRE LA POBLACIÓ JOVE DE PALAFRUGELL 
PER A L’ANY 2017. APROVACIÓ

Intervé la consellera delegada, senyora Magda Lupiáñez, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per implementar el programa de garantia juvenil entre la 
població jove de Palafrugell per a l’any 2017;

Atès que la Junta de Govern Local de Palafrugell va aprovar l’esmentada pròrroga el dia 16 de  
novembre de 2017;

Atès l’informe favorable emès per la tècnica de l’Àrea de Joventut en data 21 de novembre de 
2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar la pròrroga del conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per implementar el programa de garantia juvenil entre la 
població jove de Palafrugell per a l’any 2017.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la seva signatura.

11.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX 
EMPORDÀ I  ELS  AJUNTAMENTS  D’ALBONS,  LA TALLADA D’EMPORDÀ  I  PALS,  DE 
CONTINUÏTAT DEL PROJECTE DE TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT PER A L’ANY 
2018. APROVACIÓ
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Intervé la consellera delegada, senyora Magda Lupiáñez, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els  
ajuntaments  d’Albons,  la  Tallada  d’Empordà  i  Pals,  de  continuïtat  del  projecte  de  tècnic 
compartit de joventut per a l’any 2018;

Atès l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Joventut en 1 de desembre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els 
ajuntaments  d’Albons,  la  Tallada  d’Empordà  i  Pals,  de  continuïtat  del  projecte  de  tècnic 
compartit de joventut per a l’any 2018.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la seva signatura.

12. PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL  BAIX  EMPORDÀ  I  ELS  AJUNTAMENTS  DE  MONT-RAS,  VALL-LLOBREGA  I 
FORALLAC, DE CONTINUÏTAT DEL PROJECTE DE TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT 
PER A L’ANY 2018. APROVACIÓ

Intervé la consellera delegada, senyora Magda Lupiáñez, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i els ajuntaments de Mont-ras, Vall-llobrega i Forallac, de continuïtat del projecte de 
tècnic compartit de joventut per a l’any 2018;

Atès l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Joventut en 10 de novembre de 2017,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer.  Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i els ajuntaments de Mont-ras, Vall-llobrega i Forallac, de continuïtat del projecte de 
tècnic compartit de joventut per a l’any 2018.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la seva signatura.

13. PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EMPORDÀ PER A L’ANY 2018. APROVACIÓ INICIAL

Intervé el vicepresident tercer, senyor Jordi Soler, presentant i llegint la proposta.

A continuació intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, anunciant l’abstenció del seu grup.

El conseller, senyor Sebastian Mateo, també anuncia la seva abstenció.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vist el projecte de pressupost de la corporació per a l’any 2018;
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Vistos així mateix l’informe econòmic-financer emès per gerència, l’informe de secretaria de data 1 
de desembre de 2017 i els informes d’intervenció,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per  majoria absoluta  amb els vots a 
favor dels senyors Joan Català, Jordi Cordón, Jaume Fontdevila, Rufino Guirado, Josep Puig, 
Lluís Pujol i Jordi Soler i de les senyores M. Teresa Frigola, Dolors Guirado, Magda Lupiáñez i  
M.  Gràcia  Serrats  (CIU);  dels  senyors  Òscar  Aparicio,  Josep  López,  Arturo  Prades,  Xavier 
Rangel i de les senyores Raquel Gallego i Marisol Perea (PSC-CP) i del senyor Pedro Torres 
(ENTESA), total 18 vots a favor i les abstencions dels senyors Salvi Casas, Xavier Lloveras i 
Joaquim Sabrià i de les senyores Ester Bonaventura, Mercè Català, I. Gerónimo, M. Carme 
Güell, Susanna Mustera, Marta Puig i Estel Rodríguez (ERC-AM) i del senyor Sebastián Mateo 
(PP), total 11 abstencions:

Primer. Aprovar  inicialment  el  pressupost  únic  per  al  2018,  confeccionat  segons  el  que 
determinen  els  articles  162  a  169  del  RDL 2/2004,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals.

Segon. Aprovar les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball,  
incloses en dits documents. 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, de conformitat amb 
el que preveu l'article 169 de l’esmentat RDL 2/2004, als efectes que les persones interessades 
puguin presentar-hi suggeriments i reclamacions, amb el benentès que, si no se’n produeixen, 
el pressupost i les seves bases d’execució esdevindran aprovats definitivament.

14. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

15. PRECS I PREGUNTES

Intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, intervé dient: “Ens hem assabentat que hi ha hagut 
unes ajudes de la Diputació que són de Joventut en aquest cas, i que el Consell Comarcal del  
Baix Empordà no les ha demanat i que concretament ha sigut l’únic Consell Comarcal de la  
Província que no l’ha demanat. Ens agradaria saber quin és el motiu i a veure si ens ho pot  
explicar. Si ens volen contestar ara i després en tenim d’altres...”

El president, senyor Joan Català, intervé dient: “No sé si algú té notícies de quin tipus... Pot 
especificar millor quin tipus de subvenció era o si en tenim coneixement?”

Respon el conseller, senyor Joaquim Sabrià, intervé dient: “Era una subvenció de 3.000 euros  
de Joventut que assigna la Diputació de Girona en els consells comarcals.”

A continuació intervé la consellera, senyora Magda Lupiáñez, dient: “Aquestes subvencions que 
donen són finalistes, han d’anar a un municipi, el que es vulgui afegir, i el que ha de presentar  
és un projecte amb aquest valor. Però no hi va haver cap municipi que presentés cap projecte.  
Per això no s’ha demanat. És l’únic que puc dir perquè és el que sé.”

De nou intervé el  conseller, senyor Joaquim Sabrià, dient: “Ho van fer arribar als municipis  
això?”

Contesta la consellera, senyora Magda Lupiáñez, dient: “Des de l’Àrea de Joventut a tots els  
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que estan... Es va enviar a tothom. En tinc constància perquè per exemple jo soc de Sant Feliu 
i va arribar. I per exemple ells no ho van acceptar. És el cas més proper que sé. No van dir que 
sí  perquè no arribaven a temps a demanar  el  que volien.  Si  vols  més informació t’ho puc 
traslladar tot a través d’un mail i tota la informació de com ha anat tot.”

El conseller, senyor Joaquim Sabrià, intervé dient: “Bé, ens va sorprendre una mica i per això 
ho hem preguntat.  Nosaltres amb el  tema de joventut  per  exemple el  que sí  que voldríem 
proposar i de cares aquest any, a veure si es pot fer, sobretot ens hi trobem molt els pobles  
petits, suposo que s’hi troba tothom, però els mitjans dels pobles petits és que tenim les festes  
majors, tenim les festes joves i realment ens trobem a la nit de la festa jove amb autèntics 
drames diem que ens trobem més gent a fora, pels carrers, assentats a terra i tot això, que no 
pas dins la festa, i ens agradaria a veure si des del Consell podem coordinar algun mecanisme 
perquè aquests poblets no ens sentim tan sols i podem actuar d’alguna manera amb tema tant 
pedagògic com de vigilància i de seguretat per aquests mateixos joves diem. És molt trist veure 
joves de tretze anys asseguts a terra amb grans quantitats d’alcohol al seu voltant i volíem 
demanar això, si  entre tots  podíem fer  alguna manera d’actuar en comú diem tant  a nivell 
pedagògic,  formatiu com també en tema de seguretat  pròpia d’ells,  perquè hi  ha gent que 
realment a l’hora de poder anar a casa és un problema. Sabem que hi ha, que hi hem votat a  
favor, els programes de joventut i que es fan en tres pobles, però nosaltres creiem que aquest 
tema s’hauria de tractar una mica també a nivell de comarca de tots els pobles, perquè és un 
tema general que està passant a per tot i creiem que és un problema bastant greu que té la 
comarca i que té la societat. Però nosaltres ens pertoca treballar per la comarca i proposaríem 
això de començar a treballar coordinats diem amb Mossos, amb tècnics de joventut, o amb el  
que calgui, per poder afrontar tot això a tots els pobles, perquè hi ha pobles que no tenen  
programa de joventut. A vegades això d’haver d’anar entre tres pobles et lliga molt. A vegades  
hi ha pobles que per les activitats que hi ha doncs potser es podrien fer més grans compartint  
tècnic amb més pobles o a veure què es pot fer.”

Respon la consellera, senyora Magda Lupiáñez, dient: “Precisament aquests convenis que es 
fan i que s’estan fent és precisament per això, perquè els tècnics dinamitzen totes les polítiques 
de joventut que hi entra tot, la festa major i totes les activitats que fan. Quan més poblacions es 
vulguin adherir i vulguin entrar, doncs perfecte. Si és que no hi ha inconvenient amb això. Que 
s’hauria d’ampliar potser com dius i fer un conveni entre tots els pobles petits, és una opció. Es 
pot  parlar  evidentment.  Obert  a propostes hi  estem. Però que s’està fent,  sí.  Amb Mossos 
doncs és una tasca que ells ja fan per  la seva banda, perquè també tenen l’àrea seva de 
joventut, de prevenció i també estem amb l’ACAS que també fan a totes les festes majors, tan  
de pobles petits com de grans, prevenció també d’alcohol, de drogues i de tot. Jo crec que  
cobert està, potser si que és veritat que hi ha poblacions petites que no hi hem arribat, però  
podem fer l’intent, i tant que si.”

Continua parlant el conseller, senyor Joaquim Sabrià, dient: “És que és un tema que quan tu 
organitzes una festa al teu poble, els del teu poble són pocs, ve gent de molts llocs i hi ha molt  
de moviment i això està bé. Tenim pobles com per exemple pot ser el nostre, que és Parlavà  
que està en una cruïlla de carreteres i aquest any per exemple ens trobàvem que hi havia gent  
al mig de la carretera caminant de qualsevol manera. Vam veure malauradament els atemptats 
de les Rambles i aquella nit et fan pensar que no passen més coses perquè a vegades tenim 
sort també. Bé, ja ha quedat dit,  doncs ens agradaria que a part dels pobles que tenen el  
programa, que es pogués fer un seguiment i un programa de formació i que poguéssim fer  
alguna cosa més per aquests joves. Canviant de tema doncs fa dos mesos que en aquest  
mateix  Ple  i  en  aquest  mateix  lloc  ens  vam  assabentar  de  l’empresonament  dels  Jordis. 
Malauradament dies després hi va haver l’empresonament de part del govern, dels que no van 
marxar i  bé a nosaltres això ens sembla...  És un aspecte molt trist. Hem tingut també una 
baixempordanesa empresonada, la consellera Dolors Bassa, i això realment és trist. Ahir vam 
sentir les certes declaracions de la vicepresidenta del Govern afirmant que havien sigut ells qui  
havien escapçat aquests partits i  bé és molt trist  que ara en aquestes dates de Nadal ens 
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trobem amb què hi haurà quatre persones que no podran estar amb les seves famílies. Hi  
hauran molts fills que no tindran els seus pares a prop i això realment a l’any 2018... No ho sé, 
però tot el nostre escalf a les seves famílies i tot el nostre rebuig a tothom qui ha contribuït que 
aquesta gent estigui on estan injustament. Ens trobem amb una situació ralment amb molts  
contrasentits. Mentres a uns se’ns obliga a retirar els llaços grocs de prop dels ajuntaments o 
dels col·legis electorals, hi ha gent que riuen les gracietes de qui ens vol desinfectar i tot això la 
veritat és que sap bastant de greu. Voldria acabar amb una frase de Manuel de Pedrolo, que  
avui he sentit, que diu que la llibertat no és només fer el que vulguis, sinó que és no haver de 
fer allò que volen que facis els altres. Doncs per la llibertat i molt bon Nadal a tothom.”

Seguidament intervé el president, senyor Joan Català, dient: “Gràcies conseller Sabrià en nom 
del grup d’Esquerra Republicana. Si no hi ha més intervencions, des de la presidència i en nom 
de totes i tots desitjar-vos per suposat unes bones festes, una bona sortida d’any, un venturós 
any 2018 i en l’àmbit de país, també un desig, que tinguem un futur de país lliure, just i pròsper.  
Bona nit i gràcies.”

A les vuit del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta  
acta.
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