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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EMPORDÀ DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2018

ASSISTENTS:

President:
Sr. Joan Català Pagès

Consellers:
Sr. Martí Aldrich Ros
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. Irene Gerónimo Vilella
Sra. Maria Carme Güell Parnau
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
Sr. Carles Ventura Sánchez

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 vuit i cinc minuts i del vespre del dia 16 d’abril de 2018.

Hi assisteixen els consellers que s'indica al començament de l'acta.
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Excusa la seva absència el conseller, senyor Carles Motas López.

La consellera, senyora Maria Carme Güell Parnau, s'incorpora al punt 2 de l’ordre del dia.

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ

Oberta la sessió i llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2018, s'aprova per  
unanimitat amb la redacció donada per secretaria.

2. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. CONEIXEMENT

a) CONEIXEMENT

Es dona coneixement al  Ple dels  decrets  de presidència del  número 2018-0078 al  número 
2018-0253 i de les resolucions de gerència de la número 2018-0043 a la número 2018-0240.

b) RATIFICACIÓ

Se sotmeten a ratificació els decrets referits als següents expedients:

b.1) Personal

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

Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

A. Personal. Contractació

Personal Consell Comarcal del Baix Empordà

1) (Contractació laboral temporal per interinitat de la senyora Aina Sánchez Mascort com a 
tècnica  de  grau  mig  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  per  substituir  la  baixa  per 
incapacitat laboral i posterior permís per maternitat de la senyora Sol Riera Alier.

Vist  l’informe  del  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  referent  a  la 
necessitat de contractar una tècnica de grau mig pel desenvolupament de l’acció 40.1: Itineraris  
d’inserció adreçats a les persones destinatàries de la Renta Mínima d’Inserció (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,  per  substituir  la 
senyora Sol Riera Alier, en baixa per incapacitat laboral;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Aina Sánchez Mascort 
que figura a la borsa de treball per cobrir necessitats temporals de tècnic mig en Promoció 
Laboral;

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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació  
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era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis que presta l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme;

Vist l’informe número 17/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 5 de febrer de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0111, del dia 5 de febrer de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat, la senyora Aina Sánchez Mascort, a 
partir dia 5 de febrer de 2018 i mentre duri la baixa per incapacitat laboral i posterior permís per 
maternitat de la senyora Sol Riera Alier, com tècnica de grau mig  pel  desenvolupament de 
l’acció  40.1:  Itineraris  d’inserció  adreçats  a  les  persones destinatàries  de la  Renta  Mínima 
d’Inserció  (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.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0111 del dia 5 de febrer de 2018.

2)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  Yolanda  Fernández  Cabrera  com  a 
psicòloga per a l’Àrea d’Atenció a la Família.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials referent a la necessitat de 
contractar una psicòloga per l’Àrea d’Atenció a la Família degut a la baixa de la senyora Raquel 
Font Olmo per finalització del contracte laboral temporal;

Atès  que  la  senyora  Yolanda Fernández  Cabrera  va  realitzar  la  substitució  del  permís  de 
maternitat i del permís d’excedència per cura de fills de la senyora Raquel Font Olmo;

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis que presta l’Àrea 
d’Atenció a la Família;

Vist l’informe número 18/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 5 de febrer de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0113, del dia 5 de febrer de 2018, va disposar:

Contractar  amb  caràcter  laboral  temporal  la  senyora  Yolanda  Fernández  Cabrera  com 
psicòloga per a l’Àrea d’Atenció a la Família, des del dia 5 de febrer de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0113 del dia 5 de febrer de 2018.

3) Contractació laboral temporal de la senyora Mònica Padró Buixeda com a educadora 
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Social pel Servei Bàsic d’Atenció Social de Palamós.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials proposant la contractació 
d’una educadora social al Servei Bàsic d’Atenció Social de Palamós, ja que hi havia una plaça 
vacant en aquest servei; 

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era  urgent,  prioritària  i  essencial  per  garantir  el  funcionament  de l’Àrea  Bàsica  de Serveis 
Socials;

Atès  que la  senyora  Mónica  Padró Buixeda  va  presentar  en data  8  de febrer  de 2018 la 
renúncia del seu lloc de treball d’educadora del projecte de medi obert i una vegada consultada  
va acceptar la nova contractació com a educadora social en el Servei Bàsic d’Atenció Social de 
Palamós;

Vist l’informe número 20/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 12 de febrer de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0129, del dia 12 de febrer de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal, la senyora Mónica Padró Buixeda com a educadora 
social pel Servei Bàsic d’Atenció Social de Palamós des del dia 12 de febrer de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0129 del dia 12 de febrer de 2018.

4) Contractació laboral temporal del senyor Ivan Garcia Gibert com a educador social pel 
projecte de medi obert al Servei Bàsic d’Atenció Social de Palamós, en jornada parcial de 
20 hores setmanals.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials proposant la contractació 
d’un educador social pel projecte de medi obert (20 hores setmanals) al Servei Bàsic d’Atenció 
Social de Palamós, ja que hi havia una plaça vacant en aquest servei; 

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era  urgent,  prioritària  i  essencial  per  garantir  el  funcionament  de l’Àrea  Bàsica  de Serveis 
Socials;

Atès  que  el  senyor  Ivan  Garcia  Gibert  havia  finalitzat  el  seu  contracte  de  substitució  
d’excedència per cura de fills de l’educadora de petits municipis i estava en borsa de treball  
d’educadors socials per Serveis bàsics d’atenció social;

Vist l’informe número 19/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 12 de febrer de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0130, del dia 12 de febrer de 2018, va disposar:
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Contractar amb caràcter laboral temporal, en jornada parcial de 20 hores setmanals, el senyor 
Ivan Garcia Gibert com a educador social pel projecte de medi obert al Servei Bàsic d’Atenció 
Social de Palamós des del dia 12 de febrer de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-130 del dia 12 de febrer de 2018.

5)  Modificació  del  contracte laboral  temporal  a  temps parcial  del  senyor Ivan Garcia 
Gibert com a educador social, incrementant la jornada amb 17,5 hores que es prestaran 
al Servei Bàsic d’Atenció Social de petits municipis.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea bàsica de serveis socials referent a la necessitat de 
contractar un educador/a social per substituir la part de reducció de jornada per cura de fills de 
la senyora Laura González Pérez, al Servei Bàsic d’Atenció social de petits municipis;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor Ivan Garcia Gibert, que ja 
va  substituir  la  senyora  Laura  González  Pérez  durant  el  permís  per  maternitat  i  posterior 
excedència per cura de fils;

Atès  que  el  senyor  Ivan  Garcia  Gibert  tenia  un  contracte  laboral  temporal  de  20  hores 
setmanals com a educador social pel Servei Bàsic d’Atenció Social de Palamós;

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era  urgent,  prioritària  i  essencial  per  garantir  el  funcionament  de l’Àrea  Bàsica  de Serveis 
Socials;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0179, del dia 27 de febrer de 2018, va disposar:

Modificar el contracte laboral temporal a temps parcial, del senyor Ivan Garcia Gibert com a 
educador  social,  incrementant  la  jornada de 20 hores  setmanals  al  Servei  Bàsic  d’Atenció 
Social a Palamós, amb 17,5 hores, que es prestaran al Servei Bàsic d’Atenció social de petits 
municipis.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0179 del dia 27 de febrer de 2018.

6) Contractació laboral temporal de les senyores Teresa Casellas Arcas i Mònica Cáceres 
del Rosal com a tècniques de grau superior en ocupació pel programa “Fem ocupació 
per a Joves 2017”.

Atès que en data 5 de febrer de 2018 la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va  
emetre resolució d’atorgament favorable de les subvencions per a les entitats promotores que 
realitzaran el Programa “Fem Ocupació per a Joves 2017” (Exp. SOC016/17/00040) redactat 
per  l’Àrea  de Promoció Econòmica i  Turisme del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà que 
pretén formar i inserir 20 joves desocupats;

Vist  l’informe  del  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  referent  a  la 
necessitat de disposar de dos tècnics/ques d’ocupació de grau superior per dur a terme aquest 
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projecte;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Teresa Casellas Arcas i 
de la senyora Mònica Cáceres del Rosal, que  havien desenvolupat anteriorment el projecte 
“Fem Ocupació” i que coneixien per tant el projecte;

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis que presta l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme;

Vist l’informe número 23/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 28 de febrer de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0189, del dia 28 de febrer de 2018, va disposar:

Primer. Contractar  amb  caràcter  laboral  temporal  la  senyora  Teresa  Casellas  Arcas  com 
tècnica de grau superior en ocupació pel programa “Fem ocupació per a Joves 2017”, des del 
dia 1 de març de 2018 fins el dia 28 de febrer de 2019. 

Segon.  Contractar amb caràcter laboral temporal  la senyora Mònica Cáceres del Rosal com 
tècnica de grau superior en ocupació pel programa “Fem ocupació per a Joves 2017”, des del 
dia 1 de març de 2018 fins el dia 28 de febrer de 2019. 

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0189 del dia 28 de febrer de 2018.

7)  Contractació  laboral  temporal  per  interinitat  de  la  senyora  Mariam  El  Moussaoui 
Abdellaoui com a agent d’acollida pel servei comarcal d’acollida (20 hores setmanals) 
fins a la finalització del permís de maternitat de la senyora Hasnae Ait Moussa Khoumssi.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea bàsica de serveis socials, referent a la necessitat de 
contractar un agent d’acollida pel servei comarcal d’acollida a 20 hores setmanals per substituir  
a la senyora Hasnae Ait Moussa Khoumssi durant el permís per maternitat;

Atès que la senyora Mariam El Moussaoui Abdellaoui figura a la borsa de treball creada per  
cobrir necessitats temporals d’agents d’acollida pel servei comarcal d’acollida;
 
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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 24/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 2 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0198, del dia 2 de març de 2018, va disposar:
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Contractar  amb caràcter  laboral  temporal  per  interinitat  a  la senyora Mariam El  Moussaoui 
Abdellaoui com agent d’acollida pel servei comarcal d’acollida (20 hores setmanals) des del dia 
5 de març de 2018 i fins a la finalització del permís de maternitat de la senyora Hasnae Ait  
Moussa Khoumssi.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0198 del dia 2 de març de 2018.

8) Contractació laboral temporal per interinitat de la senyora Cristina Romero Pérez com 
a treballadora social pel Servei bàsic d’atenció social de Palamós per substituir la baixa 
per incapacitat laboral i posterior permís per maternitat de la senyora Eva Borrell Pla.

Vist  l’informe de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Serveis  Socials  referent  a  la  necessitat  de 
contractar un/a treballador/a social,  per  substituir  la senyora Eva Borrell  Pla en permís per 
incapacitat laboral, previ al permís per maternitat, des del dia 6 de febrer de 2018; 

Atès que la senyora Cristina Romero Pérez figura a la borsa de treball de treballadors socials 
de Servei Bàsic d’Atenció Social, del Consell Comarcal;

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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació  
era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament de l’Àrea de Serveis Socials;

Vist l’informe número 26/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 9 de març de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0213, del dia 9 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Cristina Romero Pérez com a treballadora 
social pel Servei bàsic d’atenció social Palamós, des del dia 9 de març i fins a la finalització de  
la baixa per incapacitat laboral i posterior permís per maternitat de la senyora Eva Borrell Pla.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0213 del dia 9 de març de 2018.

9) Contractació laboral temporal de les senyores Victòria Tarrés Pagès i Vanessa Plasencia 
Cordón com a tècniques 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 bàsics i essencials d’atenció directa.

Vist  l’informe  del  coordinador  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Turisme  referent  a  la 
necessitat de contractar dos tècnics de grau mig com a orientadors per al desenvolupament de 
l’acció 40.1: Itineraris d’inserció adreçats a les persones destinatàries de l’RMI i de l’acció 40.2: 
Itineraris  d’inserció  adreçats  a  les  persones  amb discapacitat  o  trastorns  de  salut  mental; 
inclosos a l’addenda del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament Treball, Afers Socials i Famílies i aquest Consell Comarcal;
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Atès  que  per  a  desenvolupar  aquest  programa  calia  disposar  de  personal  orientador  i 
prospector  i  que la  senyora  Victòria  Tarrés  Pagès  i  la  senyora Vanessa Plasencia  Cordón 
figuren a la borsa de treball de tècnics de grau mig en ocupació;

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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació  
era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis que presta l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme;

Vist l’informe número 29/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 20 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0235, del dia 20 de març de 2018, va disposar:

Primer. Contractar  amb caràcter  laboral  temporal  la  senyora Victòria Tarrés  Pagès,  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  bàsics  i  essencials 
d’atenció directa des del dia 20 de març de 2018 fins el dia 19 de març de 2019.

Segon. Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Vanessa Plasencia Cordón, com a 
tècnica de grau mig per al desenvolupament de l’acció: 40.2: Itineraris d’inserció adreçats a les 
persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, 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 bàsics i 
essencials d’atenció directa des del dia 4 d’abril de 2018 fins el dia 3 d’abril de 2019,.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0235 del dia 20 de març de 2018.

Personal del Centre Tramuntana

10)  Contractació laboral  temporal del  senyor Josep Llensa Taberner com a oficial  2a 
SIMU per la brigada núm. 1.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 2a SIMU, ja que en data 31 de desembre de 
2017 va quedar vacant un lloc de treball  a causa de la finalització de contracte del  senyor  
Cristian Ruíz Moreno;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor Josep Llensa Taberner que 
figura a la borsa de treball d’oficials 2ª SIMU;
 
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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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;
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Vist l’informe número 16/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 29 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0087, del dia 29 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal, el  senyor Josep Llensa Taberner com a oficial  2a 

SIMU per la brigada 1, a partir dia 1 de febrer de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0087 del dia 29 de gener de 2018.

11) Contractació laboral temporal per interinitat del senyor Alexandre Amela Alonso com 
a peó de jardineria de la brigada núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols per substituir la baixa 
per incapacitat laboral del senyor José Fernández Vega.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent  a la necessitat  de contractar un peó de jardineria a la brigada 1 de Sant Feliu de 
Guíxols per substituir el senyor José Fernández Vega, en baixa per incapacitat laboral que es 
preveu de llarga durada;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor Alexandre Amela Alonso, 
que reuneix els requisits mínims per a desenvolupar les tasques d’operari al Centre especial de 
treball Tramuntana, i que ja havia treballat amb anterioritat al 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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 20/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 12 de febrer de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0127, del dia 12 de febrer de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat, el senyor Alexandre Amela Alonso com 
a peó de jardineria per la brigada 1 de Sant Feliu de Guíxols, a partir dia 12 de febrer de 2018 i  
mentre duri la baixa per incapacitat laboral del senyor José Fernández Vega.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0127 del dia 12 de febrer de 2018.

12)  Modificació  del  contracte  laboral  temporal  de  la  senyora  Angela  Tamara  Vergara 
Morales i de la senyora M. Angeles Deider Garcia, ampliant la seva jornada laboral a  
jornada completa.

Vist  l’informe  del  director  gerent  del  Centre  Tramuntana  referent  a  la  necessitat  d’atendre 
correctament els usuaris del SOI ja que el senyor David Rivas Caballero, treballador d’aquest 
servei, està de baixa per incapacitat laboral, la qual es preveu que sigui de llarga durada;
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Atès que en el mateix informe proposava l’ampliació de jornada de la senyora Angela Tamara 
Vergara Morales, i de la senyora M. Angeles Deider Garcia, totes dues amb contracte laboral 
temporal a jornada parcial;

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la presidència va considerar que aquesta contractació 
era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis que presta el Centre 
Tramuntana;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0200, del dia 2 de març de 2018, va disposar:

Primer. Modificar el contracte laboral temporal de la senyora Angela Tamara Vergara Morales, 
ampliant la jornada laboral setmanal de 30 hores fins a jornada completa, des del dia 5 de març 
fins el dia 6 d’abril de 2018. 

Segon.  Modificar  el  contracte  laboral  temporal  de  la  senyora  M.  Angeles  Deider  Garcia, 
ampliant la jornada laboral setmanal de 15 hores fins a jornada completa, des del dia 5 de març 
fins el dia 6 d’abril de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0200 del dia 2 de març de 2018.

13)  Contractació laboral temporal per interinitat del senyor Xavier Coca Rubau com a 
oficial 1a per la nau de manipulats per substituir la baixa per incapacitat laboral de la  
senyora Isabel Jacomet Ferrer.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 1a per la nau de manipulats del Centre Especial  
de Treball, per substituir a la senyora Isabel Jacomet Ferrer de baixa per incapacitat temporal;

Atès que el senyor Xavier Coca Rubau figura a la borsa de treball creada per cobrir necessitats 
temporals d’oficial 1a per la nau de manipulats del 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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 25/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 5 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0201, del dia 5 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat, el senyor Xavier Coca Rubau com a 
oficial 1a per la nau de manipulats del Centre Especial de Treball Tramuntana a partir dia 5 de 
març de 2018 i mentre duri la baixa per incapacitat laboral de la senyora Isabel Jacomet Ferrer.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:
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- Ratificar el decret de presidència número 2018-0201 del dia 5 de març de 2018.

14)  Contractació laboral  temporal  del  senyor David Sánchez Torres,  com a oficial  2a 
jardiner per a la brigada núm. 6.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 2a jardiner per treballs de suport al manteniment 
de la brigada 6, ja que en data 7 de març de 2018 va quedar vacant un lloc de treball a causa  
de la baixa voluntària del senyor James Victor Horsley;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor David Sánchez Torres que 
figura a la borsa de treball d’oficials de jardineria/ forestal;
 
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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 27/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 12 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0215, del dia 12 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal el  senyor David Sánchez Torres, com a oficial  2a 
jardiner per la brigada 6, des del dia 9 de març fins el dia 27 d’abril de 2017.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0215 del dia 12 de març de 2018.

15) Contractació laboral temporal per interinitat del senyor Fernando Pulgarin Fernández 
com a peó per a la brigada núm. 2 de jardineria de Palamós per substituir la baixa per 
accident laboral del senyor Sergio Martínez Segura.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un peó per la brigada 2 de jardineria de Palamós per  
substituir el senyor Sergio Segura Martínez, en baixa per accident laboral, des del dia 2 de 
març de 2018;

Atès  que  en  el  mateix  informe  proposava  la  contractació  del  senyor  Fernando  Pulgarin 
Fernandez, que reuneix els requisits mínims per a desenvolupar les tasques d’operari al Centre 
especial de treball 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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 28/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 16 de març de 
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2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0230, del dia 16 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor Fernando Pulgarin Fernandez, com a peó 
per la brigada 2 de jardineria de Palamós, des del dia 19 de març de 2018 i mentre duri la baixa 
per accident laboral del senyor Sergio Martínez Segura.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0230 del dia 16 de març de 2018.

16) Contractació laboral temporal per interinitat del senyor Jordi Torres Astorga com a 
oficial 1a de jardineria per substituir la baixa per incapacitat laboral de la senyora Nicole 
Simone Kursch.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 1a de jardineria del Centre Tramuntana, per 
substituir a la senyora Nicole Simone Kursch per baixa per incapacitat temporal;

Atès que el senyor Jordi Torres Astorga figura a la borsa de treball creada per cobrir necessitats  
temporals d’oficial 1a de jardineria 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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 30/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 22 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
20018-0241, del dia 22 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat, el senyor Jordi Torres Astorga com a 
oficial 1a de jardineria del Centre Tramuntana a partir dia 23 de març de 2018 i mentre duri la  
baixa per incapacitat laboral de la senyora Nicole Simone Kursch.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0241 del dia 22 de març de 2018.

17) Contractació laboral temporal del senyor David Gutiérrez Meroño com a oficial 2a de 
jardineria per a la brigada núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 2a de jardineria del Centre Tramuntana, d’acord 
amb el conveni existent entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, aprovat per Decret d’Alcaldia – Presidència 2015AJ07005234, de 31/10/2015;

Atès  que  el  senyor  David  Gutiérrez  Meroño figura  a  la  borsa  de treball  creada per  cobrir 
necessitats temporals d’oficial 2a de jardineria del Centre Tramuntana;
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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, pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous; la 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 31/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 27 de març de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0248, del dia 27 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor David Gutiérrez Meroño com a oficial 2a 
jardiner, des del dia 3 d’abril fins el dia 28 de setembre de 2018, per a la brigada 1 de Sant 
Feliu de Guíxols.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0248 del dia 27 de març de 2018.

Personal Baix Empordà Transforma

18) Contractació del personal pel Programa Treball  i  Formació 2017, BAIX EMPORDÀ 
TRANSFORMA,  per  prestar  serveis  a  diversos municipis  de  la  comarca,  i  al  Consell 
Comarcal del Baix Empordà:

Vist  que  en  data  17  de novembre  del  2017,  la  directora  del  Servei  Públic  d'Ocupació  de 
Catalunya  va  emetre  resolució  d’atorgament  de  la  subvenció  del  Programa  Integral  Baix 
Empordà Transforma d’acord amb la Resolució TSF/2162/2017, de 1 de setembre, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa de 
Treball i Formació, que suposa la contractació de 140 persones;

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 el 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 (prorrogats pel 2018), i que aquesta contractació està subvencionada en 
la seva totalitat;

Vist l’informe número 6/2018 de data 5 de gener de 2018;

Atès  que  per  raons  d’urgència  el  president  del  Consell  Comarcal  va  disposar  contractar 
treballadors, amb categories específiques, mitjançant contractes temporals (de 6 i 12 mesos), 
per a la realització del programa treball i formació 2017 “Baix Empordà Transforma” per prestar  
serveis als següents municipis: Rupià, la Pera, Foixà, Calonge, Torroella de Montgrí, la Bisbal  
d’Empordà, Parlavà i al propi Consell Comarcal del Baix Empordà,

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0082 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0083 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0084 del dia 29 de gener de 2018.
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- Ratificar el decret de presidència número 2018-0086 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0088 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0089 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0090 del dia 29 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0091 del dia 30 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0093 del dia 30 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0094 del dia 30 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0097 del dia 31 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0098 del dia 31 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0100 del dia 31 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0101 del dia 31 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0102 del dia 31 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0103 del dia 1 de febrer de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0104 del dia 1 de febrer de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0197 del dia 2 de març de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0250, del dia 3 d’abril de 2018.

Personal programa ENFEINA’T

19) Contractació laboral temporal de 6 auxiliars administratius pel Programa ENFEINA’T 
al Baix Empordà 2017.

Vist  que  en  data  20  de desembre  de 2017,  la  Directora  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya va emetre resolució favorable d’atorgament de la subvenció del Programa Enfeina’t 
al Baix Empordà 2017, regulat per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, 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 destinades al Programa ENFEINA'T per a la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur  
de llarga durada;

Vista la proposta del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de contractació 
del personal seleccionat mitjançant una prova pràctica informàtica, i una entrevista per avaluar 
les competències, el grau de motivació i la valoració del currículum personal;

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,  pressupostos i Llei que conforme disposa 
l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, s’han de considerar prorrogats automàticament per 
a l’any 2018 fins que s’aprovin els nous, i que aquesta contractació està subvencionada en la 
seva totalitat;

Vist l’informe número 22/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 20 de febrer de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0156, del dia 2 de març de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal, des del dia 22 de febrer de 2018 fins el dia 21 de 
febrer de 2019, el personal que es detalla a continuació, amb categoria d’auxiliar administratiu:

- Claudia Erika Arredondo Domínguez 
- Erika Jiménez Pelaez
- Montse Rubio Checa
- Joan Ignasi Hernáez Serra
- Núria Deulofeu Valenzuela
- Ignacia Mª Márquez Quintero
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Atès  que  per  decret  de  presidència  número  2018-0157  es  va  modificar  la  data  final  de 
contractació essent el 20 de febrer de 2019,

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

-  Ratificar  els  decrets  de presidència números  2018-0156, del  dia 20 de febrer  de 2018, i  
2018-0157, del dia 21 de febrer de 2018.

B. Personal. Acomiadaments

1) Acomiadament del treballador del CET Tramuntana, Sr. Ramon Teixidor Termes, per 
causes objectives.

Atès l’Informe Social de data 20.09.2017, sobre el treballador del CET Tramuntana Sr. Ramon 
Teixidor Termes, que van emetre conjuntament la Treballadora Social i el Psicòleg del Centre 
Especial  de Treball  Tramuntana i  SOI,  dependent  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà 
referent  al  seu deteriorament  físic  i  psíquic,  i  de les  dificultats  orgàniques i  funcionals  per  
desenvolupar el seu treball,  sumat a les seves manifestacions reiterades en aquest  sentit  i  
constatades les mancances per tal de continuar prestant els seus serveis al Centre Especial de 
Treball; 

Atès que aquesta absència de condicions necessàries per tal de desenvolupar adequadament 
el seu lloc de treball no podia quedar inadvertida per aquest Consell Comarcal, atès el risc que 
suposaria  per  la  seva  salut  la  continuació  de  la  prestació  de  serveis  en  la  forma  que  es  
prestava; 

Atès que en conseqüència de tot l’exposat, i havent sobrevingut aquesta situació que havia 
estat  coneguda  pel  Centre  Especial  de  Treball  Tramuntana  dependent  d’aquest  Consell 
Comarcal amb posterioritat a la seva col·locació en la mateixa, calia procedir a extingir el seu 
contracte de treball  en base a les causes objectives que regula l’article 52. a) de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors;

Atès que conforme l’article 13.1 d) de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, correspon 
a la presidència la direcció superior del  personal,  per la qual cosa el  president del  Consell 
Comarcal mitjançant decret número 2018-0164, del dia 23 de febrer de 2018, va disposar:

Primer.  Disposar  l’acomiadament  del  treballador  del  CET Tramuntana  dependent  d’aquest 
Consell  Comarcal, Sr. Ramon Teixidor Termes, en base a les causes objectives que regula 
l’article 52. a) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Segon.  Informar al treballador Sr. Ramon Teixidor Termes que la data dels efectes d’aquest 
acomiadament per les CAUSES OBJECTIVES indicades es produirà el dia 28 de febrer de 
2018.

Tercer. Posar  en  aquest  acte  a  disposició  del  treballador  la  indemnització  legal  que  li  
correspon, quina és l’equivalent  a 20 dies de salari  per  any treballat,  amb el  màxim d’una 
anualitat, per un total de 10.468,80 €.  Així com el lliurament de la liquidació d’havers derivada 
de la relació laboral fins a data d’avui.

Quart. Comunicar al treballador Sr. Ramon Teixidor Termes que disposa d’un permís per tal de 
cercar una nova feina que s’ajusti a les seves necessitats.

Cinquè. Notificar aquest decret al Responsable de la seva tutela, la Fundació Tutelar de les 
comarques Gironines.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0164 del dia 23 de febrer de 2018.

2)  Acomiadament  de  la  treballadora  del  CET  Tramuntana,  Sra.  Dolores  Lancharro 
Navarro, per causes objectives.

Atès  l’Informe  Social  de  data  28.07.2017,  sobre  la  treballadora  del  CET Tramuntana  Sra. 
Dolores Lancharro Navarro, que van emetre conjuntament la Treballadora Social i el Psicòleg 
del Centre Especial de Treball Tramuntana i SOI, dependent del Consell  Comarcal del Baix 
Empordà, referent al seu deteriorament físic i psíquic, i de les dificultats orgàniques i funcionals  
per desenvolupar el seu treball, sumat a les seves manifestacions reiterades en aquest sentit i 
constatades les mancances per tal de continuar prestant els seus serveis al Centre Especial de 
Treball;

Atès que aquesta absència de condicions necessàries per tal de desenvolupar adequadament 
el seu lloc de treball no podia quedar inadvertida per aquest Consell Comarcal, atès el risc que 
suposaria  per  la  seva  salut  la  continuació  de  la  prestació  de  serveis  en  la  forma  que  es  
prestava;

Atès que en conseqüència de tot l’exposat, i havent sobrevingut aquesta situació que havia 
estat  coneguda  pel  Centre  Especial  de  Treball  Tramuntana,  dependent  d’aquest  Consell 
Comarcal amb posterioritat a la seva col·locació en la mateixa, calia procedir a extingir el seu 
contracte de treball  en base a les causes objectives que regula l’article 52. a) de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors;

Atès que conforme l’article 13.1 d) de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, correspon 
a la presidència la direcció superior del  personal,  per la qual cosa el  president del  Consell 
Comarcal mitjançant decret número 2018-0165, del dia 23 de febrer de 2018, va disposar:

Primer.  Disposar l’acomiadament de la treballadora del CET Tramuntana dependent d’aquest 
Consell Comarcal, Sra. Dolores Lancharro Navarro en base a les causes objectives que regula  
l’article 52. a) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Segon.  Informar a la treballadora Sra. Dolores Lancharro Navarro que la data dels efectes 
d’aquest  acomiadament per  les CAUSES OBJECTIVES indicades es produirà el  dia 28 de 
febrer de 2018.

Tercer. Posar  en  aquest  acte  a  disposició  de  la  treballadora  la  indemnització  legal  que  li 
correspon, quina és l’equivalent  a 20 dies de salari  per  any treballat,  amb el  màxim d’una 
anualitat, per un total de 6.256,83 €.  Així com el lliurament de la liquidació d’havers derivada de 
la relació laboral fins a data d’avui.

Quart.  Comunicar a la treballadora Sra. Dolores Lancharro Navarro que disposa d’un permís 
per tal de cercar una nova feina que s’ajusti a les seves necessitats.

Cinquè. Notificar aquest decret al Responsable de la seva tutela, la Fundació Tutelar de les 
Comarques Gironines.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0165 del dia 23 de febrer de 2018.
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b.2)  Conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  i  l’Ajuntament  d’Albons 
d’encàrrec de gestió per a  la  prestació de serveis de prevenció  d’incendis forestals. 
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  d’encàrrec  de  gestió  de  l’Ajuntament  d’Albons  al  Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació de serveis de prevenció d’incendis forestals;

Atès l’informe favorable emès per la coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient en data 1 de  
febrer de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0109, del dia 2 de febrer de 2018, va disposar:

Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Albons al Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la prestació de serveis de prevenció d’incendis forestals.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0109 del dia 2 de febrer de 2018.

b.3) Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Vall-llobrega 
d’encàrrec de gestió per a  la  prestació de serveis de prevenció  d’incendis forestals. 
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 d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vall-llobrega al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació de serveis de prevenció d’incendis forestals;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vall-llobrega, en data 2 de febrer de 
2018, va aprovar l’esmentat conveni;

Atès  l’informe  favorable  emès  per  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  d’aquesta 
corporació en data 8 de febrer de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0134, del dia 12 de febrer de 2018, va disposar:

Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vall-llobrega al Consell Comarcal  
del Baix Empordà per a la prestació de serveis de prevenció d’incendis forestals.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0134 del dia 12 de febrer de 2018.

b.4) Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro per implementar el servei del Club de la Feina durant l’any 2018. Ratificació.

Consell Comarcal del Baix Empordà

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



 18

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que el 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix  
Empordà i l’Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per a la implementació del Club de la Feina, que 
s’ha anat renovant cada any fins a l’actualitat;

Atès que vistos els bons resultats del servei, la bona valoració que es fa del seu funcionament, 
l’Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va proposar la formalització d’un nou conveni per a l’any 
2018;

Atès l’informe favorable emès pel coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme en 
data 22 de febrer de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0167, del dia 23 de febrer de 2018, va disposar:

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de Castell-Platja d'Aro per implantar el servei del Club de Feina i de borsa de treball en línia per  
millorar l’ocupació i la dinamització econòmica a Castell-Platja d’Aro durant l’any 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0167 del dia 23 de febrer de 2018.

b.5)  Conveni entre el  Consell  Comarcal del  Baix Empordà i  l’Ajuntament de Pals per 
implementar el servei del Club de la Feina durant l’any 2018. Ratificació.

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que el 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix  
Empordà i l’Ajuntament de Pals per a la implementació del Club de la Feina, que s’ha anat 
renovant cada any fins a l’actualitat;

Atès que vistos els bons resultats del servei, la bona valoració que es fa del seu funcionament, 
l’Ajuntament de Pals va proposar la formalització d’un nou conveni per a l’any 2018;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals va aprovar l’esmentat conveni en 
data 7 de febrer de 2018;

Atès l’informe favorable emès pel coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme en 
data 22 de febrer de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0168, del dia 23 de febrer de 2018, va disposar:

Aprovar el  conveni entre el  Consell  Comarcal del  Baix Empordà i l’Ajuntament de Pals per 
implantar el servei del club de feina per millorar l’ocupació i la dinamització econòmica a Pals 
durant l’any 2018.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0168 del dia 23 de febrer de 2018.

b.6) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de Palafrugell pel servei d’atenció psicològica de l’Àrea d’Atenció a la Família de l’EBAS 
de Palafrugell. 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 Palafrugell pel servei d’atenció psicològica de l’Àrea d’Atenció a la Família a  
l’EBAS de Palafrugell;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar l’esmentat conveni 
en data 8 de febrer de 2018;

Atès l’informe favorable emès per la directora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en data 12 de 
març de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0220, del dia 13 de març de 2018, va disposar:

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de Palafrugell  pel  servei  d’atenció psicològica de l’Àrea d’Atenció a la Família a l’EBAS de 
Palafrugell.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0220 del dia 13 de març de 2018.

b.7) 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. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, 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 18 de desembre de 2017 va 
acordar  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;

Atès  que  en  data  16  de  febrer  de  2018  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  va  enviar  
l’addenda de pròrroga del conveni per signar;

Atès l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea d’Habitatge en data 16 de març de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
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2018-0231, del dia 19 de març de 2018, va disposar:

Aprovar 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.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0231 del dia 19 de març de 2018.

b.8) 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. Ratificació.

Intervé el president, senyor Joan Català, 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 18 de desembre de 2017 va 
acordar  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;

Atès  que  en  data  16  de  febrer  de  2018  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  va  enviar  
l’addenda de pròrroga del conveni per signar;

Atès l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea d’Habitatge en data 16 de març de 2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0234, del dia 19 de març de 2018, va disposar:

Aprovar 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.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0234 del dia 19 de març de 2018.

b.9) Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador per al 
curs 2018-2019. 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 bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori  i  de 
segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix 
Empordà per al curs 2018-2019;

Atès l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Consell Comarcal, 
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de data 3 d’abril de 2018, i el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0251, del dia 3 d’abril de 2018, va disposar:

Primer. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador a 
l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil  
dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix Empordà per al curs 2018-2019.

Segon. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori  i  de 
segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix 
Empordà per al curs 2018-2019.

Tercer. Sotmetre a informació pública, durant un termini de 20 dies, l’esmentada convocatòria i  
bases  reguladores,  mitjançant  la  publicació  del  corresponent  anunci  al  Butlletí  oficial  de la 
Província.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0251 del dia 3 d’abril de 2018.

3. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORES DEL CONSELL COMARCAL. 
APROVACIÓ

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

Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

A) Declaració de compatibilitat de la senyora Núria Calatayud Grau

Vista  la  declaració  d’activitats  efectuada  per  la  senyora  Núria  Calatayud  Grau,  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: Núria Calatayud Grau
Categoria laboral: tècnic de joventut
Lloc de treball: Àrea ensenyament i joventut
Jornada laboral: 24 hores setmanals

Segona activitat: Fundació Josep Pallach
Per compte: d’altri
Dedicació segona activitat fora de la jornada assignada: 15 hores a la setmana (tarda 
dimarts, dimecres i dijous)

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:
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Primer. Autoritzar la compatibilitat d’activitat privada de la senyora Núria Calatayud Grau per 
desenvolupar l’activitat de treballadora social a la Fundació Josep Pallach fora de la jornada 
laboral que té assignada a aquest Consell Comarcal.

Segon. Les autoritzacions restaran sense efecte en els supòsits següents:

- 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 produeixi en les condicions de les activitats declarades, 
així com quant al règim de cotitzacions.

2. Declaració de compatibilitat de la senyora Cristina Romero Pérez

Vista  la  declaració  d’activitats  efectuada per  la  senyora Cristina Romero Pérez,  que té  un 
contracte laboral  temporal  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: Cristina Romero Pérez
Categoria laboral: treballadora social
Lloc de treball: SBAS Palamós
Jornada laboral: 37,5 hores setmanals

Segona activitat: Fundació Universitat de Girona
Per compte: d’altri
Dedicació segona activitat fora de la jornada assignada: 10 hores a la setmana 
(dissabtes)

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 Cristina Romero Pérez per 
desenvolupar l’activitat de treballadora social a la Fundació Universitat de Girona fora de la 
jornada laboral que té assignada a aquest Consell Comarcal.

Segon. Les autoritzacions restaran sense efecte en els supòsits següents:

- 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.
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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 produeixi en les condicions de les activitats declarades, 
així com quant al règim de cotitzacions.

4. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2018. APROVACIÓ

Intervé el secretari, que subscriu, explicant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que el Ple del Consell Comarcal en sessió celebrada el passat dia 18 de desembre de 
2017, va aprovar inicialment el pressupost i la plantilla de personal per a l’any 2018, acord que 
va esdevenir en definitiu al no formular-se cap al·legació o reclamació al mateix;

Atès que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 
recull  importants  novetats  respecte al  capítol  de personal  de les administracions públiques, 
sobre tot en allò que fa referència a les plantilles de personal de les administracions públiques i  
l’oferta d’ocupació per aquest any i successius;

Atès que revisada la plantilla de personal aprovada, existeixen diversos factors que determinen 
la  necessitat  urgent  de  procedir  a  la  modificació  de  la  Plantilla  de  Personal  del  Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a l’any 2018. I que en relació a la plantilla de personal, l’article 
27 del Decret 214/1990, del Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix 
que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la  
seva vigència, per respondre a determinades necessitats;

Atès que el secretari de la corporació ha emès un informe en data 4 d’abril de 2018, aconsellant 
la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal per a l’any 2018 proposant la 
creació de les següents places que compleixen els requisits de l’article 19. 6 de Llei 3/2017, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017;

Atès que pel que fa a les esmentades places a crear, de personal laboral fix, estarien incurses 
en el supòsit de l’article 19. 6 de Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2017, i per tant susceptibles de formar part de l’oferta d’ocupació del 2018 a aprovar per la 
presidència del Consell Comarcal,

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

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de personal del Consell Comarcal del 
Baix Empordà per a l’any 2018 mitjançant la creació de les següents noves places:

PLACES DE LABORAL FIX DE PLANTILLA

A) PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

 Una (1) plaça de Tècnic Mig Laboral – Grup B en règim de personal laboral fix de plantilla 
(equivalent al Grup A subgrup A2 de funcionaris).

B) PLACES DE PERSONAL QUE PRESTA ASSISTÈNCIA DIRECTA ALS USUARIS DELS 
SERVEIS SOCIALS: 
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 Una (1) plaça d’educador social en règim de personal laboral fix de plantilla (equivalent al  
grup A subgrup A2) Equip Bàsic d’Atenció Primària (EBASP Palamós).

 Una (1) plaça de treballador social en règim de personal laboral fix de plantilla (equivalent 
al grup A subgrup A2) Equip Bàsic d’Atenció Primària (EBASP La Bisbal d’Empordà).

C) CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA

 Dos (2) places de treballador social en règim de personal laboral fix de plantilla.

 Dos (2) places de tècnic de grau superior -psicòleg/pedagog/psicopedagog- en règim de 
personal laboral fix de plantilla.

 Una (1) plaça d’oficial segona (equivalent al grup Agrupacions Professionals) a la secció 
de senyalització  vial  i  mobiliari  urbà del  Centre,  en règim de personal  laboral  fix  de 
plantilla.

Segon. Amortitzar una (1) plaça de tècnic laboral de grau superior en règim de personal laboral 
fix (equivalent al Grup A Subgrup A1) Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, de la Plantilla de 
personal laboral fix, així com també amortitzar una (1) plaça de tècnic de grau mig d’acollida en 
règim de personal laboral fix (equivalent al Grup A Subgrup A2) Serveis d’Immigració, de la  
plantilla  de personal  laboral  fix  creades per  acord del  Ple de la corporació en data  18 de 
desembre de 2017.

Tercer. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal en els 
termes següents:

1) INCLUSSIÓ DE PLACES:

A) PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

 Una (1) plaça de Tècnic Mig Laboral – Grup B en règim de personal laboral fix de plantilla 
(equivalent al Grup A subgrup A2 de funcionaris) retribució mensual de 1.657,05 €.

B) PLACES DE PERSONAL QUE PRESTA ASSISTÈNCIA DIRECTA ALS USUARIS DELS 
SERVEIS SOCIALS: 

 Una (1) plaça d’educador social en règim de personal laboral fix de plantilla (equivalent al  
grup A subgrup A2) Equip Bàsic d’Atenció Primària (EBASP Palamós) retribució mensual 
de 1.657,05 €.

 Una (1) plaça de treballador social en règim de personal laboral fix de plantilla (equivalent 
al  grup A subgrup A2) Equip Bàsic d’Atenció Primària (EBASP La Bisbal  d’Empordà) 
retribució mensual de 1.657,05 €.

C) CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA

 Dos (2) places de treballador social en règim de personal laboral fix de plantilla, conforme 
la taula salarial del conveni col·lectiu de treball del sector del tallers per a discapacitats 
psíquics de Catalunya. Retribució mensual de 1.545,61 €.

 Dos (2) places de tècnic de grau superior -psicòleg/pedagog/psicopedagog- en règim de 
personal laboral fix de plantilla, conforme la taula salarial del conveni col·lectiu de treball  
del sector del tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya. Retribució mensual de 
1.623,43 €.

 Una (1) plaça d’oficial segona (equivalent al grup Agrupacions Professionals) a la secció 
de  senyalització  vial  i  mobiliari  urbà  del  Centre  en  règim de  personal  laboral  fix  de 
plantilla, conforme la taula salarial conveni col·lectiu de treball del sector del tallers per a 
discapacitats psíquics de Catalunya 1.158,64 €.
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2) MODIFICACIÓ ADSCRIPCIÓ DE PLACES

 Una (1) plaça d’educador social en règim de personal laboral fix de plantilla (equivalent al  
grup A subgrup A2) Equip Bàsic d’Atenció Primària (EBASP Petits Municipis) retribució 
mensual de 1.657,05 €,  s’ha de substituir com: Una (1) plaça d’educador social en règim 
de  personal  laboral  fix  de  plantilla  (equivalent  al  grup  A subgrup  A2)  Equip  Bàsic 
d’Atenció Primària (EBASP Palamós) retribució mensual de 1.657,05 €.

Quart. Exposar l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral fix de 
plantilla del Consell Comarcal del Baix Empordà, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província durant 15 dies. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no  
es presentin reclamacions, l’acord quedarà elevat a definitiu.

Cinquè. Ordenar la publicació d’aquestes modificacions, un cop definitives, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n una còpia al 
Departament  de  Governació  de la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  subdelegat  del  govern  de 
Girona, en compliment de l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

5.  CONTRACTACIÓ DEL  SUBMINISTRAMENT  DE  CARBURANT  PELS  VEHICLES  I 
DIPÒSITS  PROPIETAT  DEL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  EMPORDÀ  PER 
PROCEDIMENT OBERT. A) ADJUDICACIÓ LOT 1 /  B) DECLARACIÓ DE DESERTS ELS 
LOTS 2 I 3

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

A continuació intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, dient: “Nosaltres hi votem a favor en 
aquest punt també, però com ja vam dir a la comissió informativa és que es tingui en compte la  
incorporació de vehicles elèctrics i que es busquin sistemes de calefacció també que siguin  
més sostenibles”.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà del dia 12 de febrer de 2018 
es va acordar:

“Primer. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  per  a  la  contractació  del 
subministrament de carburant per als vehicles i dipòsits propietat del Consell Comarcal del Baix  
Empordà per procediment obert, tramitació ordinària i convocar licitació pel procediment obert 
amb un sol criteri d’adjudicació, el millor preu.

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 només l’empresa Estació de Servei Corçà, SA 
va formular oferta pel lot 1 - Subministrament de carburant en estació de servei per als vehicles i 
maquinària dels serveis generals del Consell Comarcal a la Bisbal d’Empordà;

Vistes  les  actes  de  la  Mesa  de  Contractació,  d’obertura  del  sobre  1  (documentació 
administrativa) i d’obertura del sobre 2 (proposició econòmica) del dia 13 de març de 2018, i 
que en aquesta última es va proposar l’adjudicació del contracte pel que fa al lot 1 a favor de 
l’empresa Estació de Servei Corçà, SA conforme la seva oferta presentada;
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Atès el que disposa l’article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic;

Atès que l’empresa Estació de Servei Corçà, SA ha constituït la fiança definitiva i ha aportat la 
documentació requerida,

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

Primer. Adjudicar el contracte administratiu a l’empresa Estació de Serveis Corçà, SA del Lot 1 
de subministrament de carburant en estació de servei per als vehicles i maquinària dels serveis 
generals  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  a  la  Bisbal  d’Empordà,  segons  l’oferta 
presentada de realitzar un 2,1% de descompte del preu de subministrament indicat a l’estació 
en el moment del subministrament.

Segon. Declarar deserts el Lot 2 - Subministrament de carburant per als vehicles, maquinària i 
dipòsits del Centre Ocupacional i Especial de Treball TRAMUNTANA de Palafrugell dependent 
del Consell Comarcal del Baix Empordà i el Lot 3 Subministrament de carburant en estació de 
servei per als vehicles, maquinària del Centre Ocupacional i Especial de Treball TRAMUNTANA 
de Sant Feliu de Guíxols dependent del Consell Comarcal del Baix Empordà de la licitació per a  
la contractació del subministrament de carburant per als vehicles i dipòsits propietat del Consell  
Comarcal del Baix Empordà.

Tercer. Disposar la formalització del corresponent contracte administratiu conforme disposa la 
clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars rector de la licitació.

Quart. Notificar  aquest  decret  a  l’empresa  adjudicatària,  així  com  fer  les  corresponents 
publicacions de l’anunci d’adjudicació al BOP i al perfil del contractant.

6. EXPEDIENT DE DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA DELS 
AJUNTAMENTS DE FONTANILLES I GUALTA. INFORME

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesos  els  acords  dels  ajuntaments  de  Fontanilles  i  Gualta  sol·licitant  formalment  al 
Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de 
Catalunya la dissolució de l’agrupació dels municipis de Gualta i Fontanilles per al manteniment  
en comú del lloc de secretaria-intervenció;

Atès el que disposa l’article 9 ap. 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 
segons el qual cal un informe previ d’aquest Consell Comarcal com a entitat supramunicipal,

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

Informar favorablement la dissolució de l’agrupació dels municipis de Fontanilles i Gualta, per al 
sosteniment en comú de la plaça de secretaria- intervenció i  classificar el lloc de treball  de 
secretaria de classe tercera per a l’Ajuntament de Gualta i per a l’Ajuntament de Fontanilles.

7.  ENCÀRREC A L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS  GIRONINS 
(XALOC)  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  ELS  SERVEIS  D’ASSISTÈNCIA  I  SUPORT 
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COMPTABLE. APROVACIÓ

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vist  que  les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han de dur a terme 
els ajuntaments;

Atès que amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per realitzar 
aquesta tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla 
d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que 
preveu l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

Atès que el  Consell  Comarcal del  Baix Empordà està interessat en utilitzar els serveis que 
ofereix XALOC en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable. I que la fórmula legal adient per 
articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, 
de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que 
exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec,

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

Primer. Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la 
Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, que inclou el dret d’ús i el manteniment del programari en la forma que es detalla en 
el conveni a subscriure. 

Segon.  Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme 
autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a l’annex.

Tercer. Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis Gironins 
de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord.

Quart.  Facultar al president  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà per a formalitzar els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la 
signatura del conveni. 

ANNEX

“  CONVENI-TIPUS     SOBRE     L  ’  ENCÀRREC DE GESTIÓ DE   L’  ASSISTÈNCIA     COMPTABLE   A 
LA     XARXA     LOCAL     DE     MUNICIPIS     GIRONINS     DE     LA     DIPUTACIÓ     DE     GIRONA   –XALOC- 
(MODALITAT     LOCAL)

ENTITATS QUE INTERVENEN

La  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS (XALOC), organisme autònom local de la 
Diputació de Girona, representada pel president delegat, Sr. Jordi Camps i Vicente, en virtut de 
les atribucions que corresponen a la presidència, segons els articles 13 i 14 dels seus Estatuts, 
i en atenció a la delegació establerta mitjançant Resolució de la presidència de la Diputació de 
15  de juliol de 2015. Actua assistit pel Secretari general de la Diputació de Girona, Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas.
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L’entitat...................................., representat pel seu Alcalde/President, Il·ltre. Sr./a ...................., 
en virtut d’acord de ........ adoptat en sessió ordinària  de data ....de ...... de 201..,  assistit pel 
Secretari de la Corporació, Sr. ..........., .............

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.- Les  instruccions   de  comptabilitat  per  a  l’administració  local  aprovades  pel  Ministeri 
d’Economia i Hisenda afecten de forma substancial  la tasca comptable  que  han  de dur a  
terme els ens locals.

II.- L’article 361.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix 
com a competència pròpia de la Diputació, en tot cas, l’assistència i la cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Per la seva banda, l’organisme autònom XALOC, d’acord amb el que estableix l’article 5 dels 
seus Estatuts, té com una de les seves finalitats i competències, l’assessorament i suport 
comptable als ens locals, i disposa de les eines i recursos necessaris per al manteniment del 
sistema d’informació comptable per a les entitats locals.

III.- Amb la finalitat de subministrar a les entitats locals gironines les eines necessàries per 
realitzar aquesta tasca, XALOC ha aprovat un pla d’assistència comptable que recull els 
serveis a prestar en aquest àmbit.

IV.- ..........................., està interessat en  l’assistència  i  suport  que ofereix la  Diputació  de 
Girona, a través del seu organisme autònom XALOC, en l’àmbit comptable.

V.- La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim jurídic del sector públic, així com l’article 10 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec. 

VI.- A aquests efectes, ...........................  ha aprovat adherir-se al Pla d’assistència comptable 
de XALOC i encarregar-li la prestació dels esmentats serveis d’assistència, en virtut de l’acord 
de ........ adoptat en sessió ordinària  de data ......de ...... de 201..., assistit pel Secretari de la 
Corporació, Sr. ............, ...........

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE

1. L’objecte d’aquest conveni el constitueix l’assumpció per part de l’organisme autònom 
Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (per acrònim XALOC), de 
l’assistència i suport comptable de ........................ (en endavant ens local), que inclou el 
dret d’ús del programari en la forma que es detalla a la clàusula tercera d’aquest conveni. 

2. L’assumpció de l’assistència i suport comptable es durà a terme en virtut de l’encàrrec de 
gestió que, a favor de XALOC, ha aprovat l’ens local titular de la competència.

Segona. NATURALESA

1. En virtut de l’encàrrec, XALOC durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de 
serveis que s’indicaran, totes elles integrants de l’assessorament i suport comptable.
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2. L’encàrrec no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici.

Tercera. DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCARREGADA

1. En virtut de l’encàrrec de gestió, XALOC tindrà al seu càrrec i durà a terme 
els serveis següents:

Serveis     en     l  ’  àmbit     informàtic:

a) Llicència d’ús de l’aplicació informàtica comptable

b) Manteniment del  programari, per als ens beneficiaris amb població inferior a 30.000 
habitants

2. En aquesta modalitat de prestació del servei, l’ens beneficiari es farà càrrec 
del suport informàtic necessari. 

Quarta. MESURES DE SEGURETAT

1. Correspon a l’ens local adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta utilització i 
la  seguretat  en  la  utilització  de  l’aplicació  informàtica  comptable,  d'acord  amb  les 
previsions del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional  
de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. S’establiran clàusules de confidencialitat en els contractes a signar amb els proveïdors que 
puguin tenir accés al sistema d’informació de l’ens local.

Cinquena. OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL QUE ENCARREGA

1. L’ens local que encarrega s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries perquè XALOC pugui realitzar el seguit d’activitats en 
què consisteix l’encàrrec de gestió.

2. Així mateix, l’ens local que encarrega es compromet a seguir els protocols d’actuació que 
s’estableixin  per  XALOC,  en  l’aplicació  de  la  normativa  o  com  a  conseqüència  dels 
sistemes informàtics utilitzats.

Sisena. FINANÇAMENT

1. Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es finançaran amb els recursos propis 
de XALOC. 

2. Els  costos  del  servei  o  una  part  dels  mateixos  podran  ser  repercutits  a  l’ens  local 
beneficiari, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacionals, mitjançant la preceptiva 
tarifació de preus públics que s’aprovi.

Setena. VIGÈNCIA DEL CONVENI

1. El Conveni tindrà una vigència de quatre anys, a partir de la data de la seva formalització.

2. El conveni es prorrogarà fins a quatre anys mes, si cap de les parts no manifesta la seva 
voluntat de no continuar amb l’encàrrec.
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Vuitena. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

1. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, per escrit, i  
els documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni.

2. No s’entendran modificacions del  règim previst en aquest  Conveni  les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme XALOC o l’ens local que encarrega, en 
compliment  de  la  normativa  aplicable,  llevat  del  cas  que  les  alteracions  fossin  tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.

Novena. EXTINCIÓ DEL CONVENI

1. L’Ens que encarrega podrà deixar sense efecte l’assistència encarregada a XALOC. La 
cessació  de  l’encàrrec  requerirà  l’adopció  de  la  corresponent  resolució  per  l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a 
dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.

2. En cas que l’ens local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que XALOC pugui dur a terme l’assistència comptable  de 
gestió de patrimoni  encomanat, la presidència  de XALOC podrà denunciar el Conveni 
formalitzat amb l’ens local que encarrega. 

La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, 
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.

3. També són causes d’extinció del conveni:

a) La finalització de la vigència del conveni

b) el mutu acord de les parts, expressat per escrit

c) la  impossibilitat  sobrevinguda,  legal  o  material,  de  desenvolupar  els  pactes  que 
constitueixen l’objecte del conveni

d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni

4. Amb l'extinció del conveni, XALOC procedirà a retornar amb la major celeritat possible a 
l'Ens  Local  la  totalitat  de  les  dades,  els  documents  i  altres  suports  en  els  que  figuri 
informació relativa o generada en l’exercici de l’encàrrec. A partir d'aquest moment XALOC 
quedarà desvinculat del tractament que en pugui fer l'Ens Local o un tercer per encàrrec 
de l’Ens Local. Un cop vençuts els terminis de conservació de la informació establerts per 
la normativa i un cop hagin prescrits les responsabilitats derivades del tractament, XALOC 
procedirà a l'eliminació física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa 
se’n deixarà constància documental.

Desena. RÈGIM SUPLETORI 

En  tot  allò  que  no  preveu  expressament  aquest  Conveni  regeixen,  supletòriament,  la  Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes 
que les desenvolupen.

Onzena. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I ORDRE JURISDICCIONAL

Les  discrepàncies  que  puguin  sorgir  en  l’execució  d’aquest  conveni  seran  resoltes 
prioritàriament per mutu acord de les parts. Respecte dels conflictes derivats de la interpretació, 
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aplicació i compliment d’aquest conveni, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i 
competència territorial dels jutjats i  tribunals de la demarcació de Girona.

Dotzena. TRANSPARÈNCIA

De conformitat amb l’article 8.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb aquest conveni, es 
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que 
assumeixen les parts, incloses les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni al lloc i data que 
s’assenyalen.”

8. OPERACIÓ DE TRESORERIA 2018. APROVACIÓ

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vist l’expedient de contractació de l’operació de tresoreria per un import de 3.000.000€, per 
destinar-los a fer front a les bestretes als ajuntaments que tenen delegada la recaptació;

Vist els informes emesos per la tresorera i  la interventora de la corporació, en els que es  
conclou que l’oferta que resulta més avantatjosa és la de Bancsabadell  S.A., atès que  es 
formalitzaria amb un tipus d’interès del 0,042%,  sense cap tipus de comissió, que es 
revisarà un trimestre natural amb l’euríbor trimestral, que es cancel·larà el mes de Setembre i 
es considera acreditat que la previsió a curt termini de l’evolució de l’euríbor serà similar als 
últims mesos i per tant la seva repercussió serà poc significativa; 

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa d’Assistència als municipis, Règim interior, 
Hisenda i Promoció econòmica i turisme, 

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

Primer. Contractar la següent pòlissa de crèdit:

Entitat Import
Comissió
obertura

Comissió no 
disponibilitat

Venciment Tipus d’interès

BANCSABADELL, 
SA

3.000.000,00€ 0,00 % 0,00% 30/09/2018 E90+0,37%

Segon. Facultar el president per signar els documents necessaris per a la plena efectivitat del 
present acord.

Tercer. Trametre la documentació corresponent al Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat, als efectes legals oportuns.

9. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT. APROVACIÓ

Intervé el vicepresident tercer, senyor, Jordi Soler, presentant i llegint la proposta.
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès l’informe emès per la gerència d’aquest Consell Comarcal el dia 19/02/2018, en el què es 
posa  de  manifest  que  existeix  la  necessitat  de  disposar  de  nous  espais  per  ampliar  les 
dependències del Consell Comarcal i encarrega a l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme un estudi  
de  mercat  per  a  l’adquisició  d’un  local  proper  al  Consell  Comarcal,  d’una  àrea  de 
aproximadament 150 m2 , que doni compliment als factors d’accessibilitat,  la possibilitat de 
conversió en oficines i la disposició dels serveis necessaris per a aquest ús;

Atès l’informe emès per la gerència comarcal el dia 14/03/2018, el que es posa de manifest la  
necessitat d’efectuar diverses actuacions d’inversió, de manteniment i de reforma en el Centre 
Especial de Treball Tramuntana a Palafrugell, en concret: 

1. Canalització d’aigües pluvials de l’accés principal, realitzant un sanejament que 
canalitzi les aigües de la pluja, ja que en èpoques de pluja intensa, per les condicions 
topogràfiques de l’entrada principal del centre, s’hi produeixen inundacions.

2. Nova nau manipulats adaptada a les necessitats del servei. L’actual, a més de no 
ser adequada per a la confortabilitat dels usuaris operaris, està deteriorada i necessita 
importants reparacions,  principalment per  filtracions d’aigües pluvials  tant  en sostre 
com en parets. No es disposa de cap més espai disponible per a aquesta activitat de  
taller de manipulats, per la qual cosa es proposa la formació d’una nova nau adjacent 
a l’actual d’una superfície aproximada de 150-220 m2 en funció de les necessitats del 
centre.

3. Arranjament de la vella nau de manipulats. Una vegada posada en funcionament la 
nova  nau de manipulats,  toca  realitzar  les  obres  de manteniment  necessàries  per 
garantir l’estanquitat a la nau, tant en obertures, parets com en cobertes. Aquesta nau, 
un cop reparada, ha d’acollir els serveis producció de plantes ornamentals, treballs de 
replantació, atenció als clients de compra de plantes i magatzem.

4. Arranjament antics magatzems per a reconversió en aules. Un cop traslladats els 
serveis de jardineria i magatzem esmentats en el punt anterior, aquest espai queda 
lliure  per  fer-hi  les  obres  necessàries  de  reconversió  en  aules  de  SOI  i  STO, 
necessàries  per  a  una  nova  ampliació  de  places.  Aquests  són  els  únics  espais 
disponibles actualment per a rebre aquests usos.

5. Ampliació  menjador.  Els  tècnics  del  Centre  Tramuntana  adverteixen  que,  per  a 
l’ampliació  de  places,  s’ha  de  considerar  el  creixement  d’espais  comuns  per  a 
menjador, d’acord amb el compliment de les ràtios de la normativa vigent. Es proposa, 
doncs, l’ampliació del menjador per mitjà del mateix procés constructiu de l’agost de 
2014.

6. Reparació del  porxo i passadís principal  (85,5 m2) i  recepció (12 m2). Aquesta 
infraestructura  es  va  realitzar  el  1995  i  consisteix  en  uns  pilars  de  formigó  amb 
jàsseres i bigues de fusta tractada, sobre els quals descansa un enllatat de fusta i 
directament  unes  teules  ceràmiques  de  cobriment.  Aquest  sistema  constructiu  no 
garanteix cap estanquitat i es considera deficient i insegur, per la qual cosa, segons els 
tècnics del Consell Comarcal, cal un canvi del sistema constructiu col·locant una solera 
i una membrana impermeabilitzant, col·locant una teula cobertora. 

Vista l’oferta econòmica sobre el local annex a les nostres dependències, així com els informes 
dels serveis tècnics comarcals en els que es fa una valoració econòmica del cost que suposaria  
efectuar les reformes necessàries i totes les actuacions referides al Centre Especial de Treball 
Tramuntana;

Vist  els  articles  34  i  següents  del  RD 500/1990,  sobre  modificacions  de crèdit,  i  l’informe 
favorable de la interventora de la corporació, així com l’informe de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,

Consell Comarcal del Baix Empordà

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



 33

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

Primer. Aprovar inicialment l’expedient 2/2018 de modificacions de crèdit en el pressupost del 
2018, segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Altes en Aplicacions de Despeses

17 01 93300 62200
ADQUISICIO I ADEQUACIO LOCAL PER 
DEPENDENCIES CONSELL COMARCAL

240.000,00

17 02 93300 63100
CANALITZACIÓ D’AIGUES PLUVIALS DE 
L’ACCÉS PRINCIPAL

8.000,00

17 02 93300 62200 CONSTRUCCIO NOVA NAU MANIPULATS 141.000,00

17 02 93300 63200
ARRANJAMENT NAU VELLA MANIPULATS PER 
MAGATZEM

35.000,00

17 02 93300 63201
ARRANJAMENT ANTICS MAGATZEMS PER 
RECONVERSIÓ EN AULES

28.000,00

17 02 93300 62201 AMPLIACIO MENJADOR 33.000,00

17 02 93300 63202
ARRANJAMENT DEL PORXO I PASSADIS 
PRINCIPAL

20.000,00

TOTAL 505.000,00

Altes en Aplicacions d’Ingressos

17    87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 505.000,00

TOTAL 505.000,00

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que les 
persones interessades puguin presentar suggeriments i  reclamacions en el  termini  de quinze 
dies, tal com determina l'article 20 del RD 500/90. En el supòsit de no produir-se'n, s'entendrà 
definitivament aprovat.

10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA, 
COOPERACIÓ I D’ALTRES ALS MUNICIPIS (ANY 2018). APROVACIÓ

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i  el  Consell  
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
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municipis (any 2018);

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar l’esmentat conveni en data 
20 de març de 2018,

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Baix Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis  
(any 2018).

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

11.  PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS  PER A LA 
GESTIÓ  DEL  SERVEI  DEL  CENTRE  RESIDENCIAL  D’ACCIÓ  EDUCATIVA  DEL  BAIX 
EMPORDÀ UBICAT AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. APROVACIÓ

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que per  decret  de presidència número 2017-0348, de data 26 de juny de 2017, es va 
disposar adjudicar a l’entitat Fundació Privada Resilis el contracte en règim de concessió, del 
servei del Centre Residencial d’Acció Educativa del Baix Empordà, per un preu de 113,55 euros 
dia infant/i o adolescent, més IVA;

Atès que la durada inicial del contracte és d’un any a comptar des del dia 27 de juny de 2017 i  
que la clàusula 8a del plec de clàusules administratives i econòmiques estableix que es podrà  
prorrogar el contracte per un any més, per acord de les parts i exprés del Consell Comarcal del  
Baix Empordà, abans del 30 d’abril de 2018;

Atesa la necessitat de continuar disposant, en règim de concessió, d’aquest servei del Centre 
Residencial d’Acció Educativa del Baix Empordà,

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

Prorrogar  el  contracte en  règim  de  concessió  del  servei  del  Centre  Residencial  d’acció 
educativa del Baix Empordà amb la Fundació Privada Resilis, per un any més, en concret fins 
el dia 27 de juny de 2019.

12.  MOCIÓ  DELS  GRUPS  COMARCALS  DE  CONVERGÈNCIA  I  UNIÓ,  ESQUERRA 
REPUBLICANA  DE  CATALUNYA  –  ACORD  MUNICIPAL  I  CANDIDATURA  D’UNITAT 
POPULAR  –  POBLE  ACTIU  PER  A L’ALLIBERAMENT  DELS  PRESOS  POLÍTICS,  EL 
RETORN  DELS  EXILIATS  I  LA  DENÚNCIA  DE  LA  DERIVA  ANTIDEMOCRÀTICA  I 
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la Moció i dient: “Cal dir, que no he 
dit al principi, que aquesta Moció és la que ve proposada per l’ACM i per l’AMI des de fa ja uns  
dies per ser plantejada en aprovació en els diferents àmbits locals i en aquest cas també del 
Consell  Comarcal. Bé aquest és l’anunciat i les propostes d’acord. Si us sembla faríem una 
ronda d’intervencions de major a menor.”
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A continuació intervé  el  conseller,  senyor Jordi Soler,  dient  que  “Molt  breu  per  mostrar  la 
conformitat inequívoca per part del grup comarcal de Convergència i Unió a la moció, que per 
altra part en diferents ajuntaments ja els hem anat aprovant sinó en el mateix sentit, depèn de 
l’època de celebració dels  plens,  en sentit  pràcticament  igual  o  equivalent.  És evident  que 
després de sis mesos de produir-se les primeres detencions encara hi hagin presos polítics a  
les presons d’Espanya o exiliats i en la figura màxima del president de la Generalitat, exiliat i a  
més a més perseguit per tota Europa amb mecanismes impropis del segle XXI i amb actituds 
per part de l’Estat Espanyol que no respecten els tractats internacionals i que inclús van més 
enllà i són capaços de posar mecanismes de seguiment sense estar autoritzats pel país on està 
el president, fa que ens trobem amb una situació clarament de disminució de drets, i per tant,  
encara que sigui  un petit  gra de sorra l’aprovació avui  per part d’aquest Consell  d’aquesta  
moció és, evidentment, un gra de sorra claríssim i expressar la voluntat de tot el poble català.  
Ahir, centenars de milers de persones a Barcelona ho van demostrar d’aquesta manera amb 
una manifestació convocada per sindicats, partits polítics i, sobretot, per la societat civil, per 
tant, l’acord favorable per part del grup de Convergència i Unió és clar i així el fem palès”.

El  conseller,  senyor  Joaquim Sabrià,  intervé  seguidament  dient:  “Com  no  pot  ser  d’altra 
manera, nosaltres vam voler també presentar aquesta moció. Ens hagués agradat de què si  
hagués afegit tothom, tots els que estem aquí, perquè al cap i a la fi aquí no estem parlant  
d’independència o no d’independència sinó el que estem parlant és de llibertats de la gent, de  
llibertat d’aquesta gent, d’aquests polítics que han estat escollits per la societat,  que estant 
empresonats injustament per no haver fet res més que complir el que havien dit que farien i 
complir  el  que la gent  els  hi  havia  demanat.  Quan es  va presentar  aquesta moció  havien 
detingut el president Puigdemont. En aquí a la moció es diu clarament que és una detenció 
injusta i després la justícia alemanya, en aquest cas, hi ha donat la raó. Malauradament, és 
molt trist i és molt ridícul, que en països hi hagi acusacions que n’hi tan sols s’admeten a tràmit 
i, en canvi, en altres llocs, com l’Estat espanyol, hi hagi gent que està a la presó per coses que 
no s’han ni admès a tràmit en altres llocs. Bé, nosaltres podríem aquí anar parlant i xerrant.  
Aquesta decisió és molt injusta, el nostre escalf i tota la nostra comprensió i el nostre suport en 
els  presos i  preses  i,  sobretot,  a  les seves  famílies que ho estan passant  molt  malament. 
Pensem que aquí hi ha fills que no poden veure els seus pares cada dia, injustament. Que n’hi  
ha que ni tan sols es coneixen, que hi ha esposes i esposos que tampoc poden comptar amb el 
company o la companya, i que hi ha gent que cada dia han de passar, han de veure sortir i  
néixer els dies i acabar els dies a darrere els barrots. Això és molt injust. Tenim el vicepresident 
de la Generalitat a la presó, tenim el president de la Generalitat a l’exili,  tenim consellers a 
l’exili,  consellers  a  la  presó,  tenim  la  presidenta  del  Parlament,  o  fins  ara  presidenta  del  
Parlament, a la presó també. Bé, ens sembla i ens hagués agradat de què fos tothom que s’hi  
hagués afegit i si més no, doncs, si que us demanaríem que us ajuntéssiu tots a donar suport a 
aquesta moció. Aquestes mocions, potser, no serveixen de gaire res, però com a mínim, és el  
mínim dels mínims que podem fer. I per la nostra part, em sembla que no tenim gaire res més. 
Recordar que aquí hi ha també un baix empordanesa que la coneixem tots, que és la Dolors 
Bassa, i que em sembla que tots els que l’heu pogut tractar sabeu el tipus de persona que és,  
com els altres, evidentment, però la Dolors ens queda molt a prop. I res, demanem que us 
afegiu tots els que esteu aquí en aquesta votació favorable”.

Tot seguit intervé el conseller, senyor Òscar Aparicio, dient “Bé, nosaltres només per anunciar 
que el sentit del vot en aquesta votació d’aquesta moció serà l’abstenció”.

A continuació intervé el conseller, senyor Carles Ventura, dient: “Primerament, dir que no ho 
entenen, no entenem que hi hagi avui gent que pugui no votar a favor d’aquest text. Aquest text  
no ve a  ésser  res més que una  part  d’una visió escrita  del  que es  va poder  viure ahir  a 
Barcelona. Una manifestació totalment cívica i pacífica on fins i tot, tot i que potser tard i no de 
la millor manera, s’hi van afegir els grans sindicats que fins ara havien sigut reticents, però, com 
s’ha dit, no només es reivindicava, ahir, la independència. Ahir era un tema molt més simple 
que és la llibertat. Per això, no entenem que no tothom pugui donar-hi suport perquè és una 
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cosa que ens afecta a tots. Ara mateix, els que són a presó són d’un determinat color polític, 
però bàsicament si hi són, és perquè potser els que encara no hi donen suport, encara potser,  
tenen els llaços i la connivència dels que són al poder, acaben essent potser el mateix. La 
duresa del moment i la injustícia del moment es pot estendre en situacions com avui mateix 
parlàvem amb en Josep, el fill de la Dolors, que avui s’ha perdut la trucada setmanal, que a ell li  
toca els dilluns, amb la seva mare perquè la seva mare ha hagut de parlar amb l’advocat donat 
que el dimecres ha de comparèixer i hagut de gastar la trucada amb la família amb l’advocat. 
Que avui un fill es quedi sense parlar amb la seva mare per aquesta situació és un punt més  
afegit a que no ho entenem, no entenem tot això. Si us plau, si no som capaços de votar a favor 
de la justícia i  de la llibertat,  un consell  humil, faci’ns-s’ho mirar. Potser a tall  de dubte, de 
pregunta, el grup de Convergència i Unió diu que votarà a favor. No sabem si a la totalitat del  
grup. En altres instàncies, Convergència i Unió no existeix com a tal, van per separat i han votat 
en temes similars de forma separada. Si aquí ho fan junts, ho celebrem, però instem que dintre 
del seus partits i dels àmbits facin un pas per estendre aquest pensament seu que és totalment 
respectable i,  donada la situació fins i  tot  admirable.  Res més, amb tot  això,  el  nostre vot  
positiu”.

El conseller, senyor Pedro Torres, intervé dient: “En  esta noche y en esta moción, en primer 
lugar, lo que se debería respetar es la decisión de voto y la decisión de ideas de cada una de 
las personas que estamos aquí presentes indistintamente de lo que votemos. Creo que eso es 
lo que hace la democracia,  que sea grande, que sea digna, y  que se pueda defender  en  
cualquier comicio y en cualquier espacio indistintamente de lo que pensemos o actuemos. A 
partir de aquí, que dejaremos claro cuál será nuestro sentido de voto marcando tres manifiestos 
y  una  consideración.  Los  manifiestos  son  aquellos  que  el  grupo  comarcal  de  Iniciativa 
Catalunya Verds quiere manifestar nuestra radical oposición al encarcelamiento de cualquier 
persona por el hecho de manifestar y defender sus ideas dentro de un estado democrático, 
personas, sean políticos, artistas, cantantes o simple ciudadanos. Entendemos que la demanda 
del encarcelamiento de presos políticos o políticos presos, cada uno tiene una terminología,  
nosotros la ampliamos a personas, ciudadanos y ciudadanas de este país o de cualquier país, 
hacemos un tema global en algo que se ha marcado como urgencia local. De igual forma, 
también queremos marcar  nuestra  oposición radical  a  que los  gobiernos  utilicen y  quieran 
influenciar y manipular a los diferentes o con los diferentes poderes estatales, así como con los 
medios  de  información  pública  en  beneficio  de  aquellos  postulados,  políticos,  sociales  o 
jurídicos, siempre y cuando no sea para garantizar y defender la libertad, la democracia y la  
igualdad de toda la ciudadanía. En tercer lugar, también queremos manifestar y recordar, por el 
bien de todas las personas y del pueblo de Cataluña la obligatoriedad de todos los políticos que 
han salido elegidos en el último proceso electoral a llegar a acuerdos que puedan encauzar una 
gobernabilidad de todos y todas con el fin del país ponerse en marcha. Estos manifiestos y el  
no concordar en su totalidad con todos y cada uno de los puntos de la moción es lo que lleva a  
este grupo comarcal a abstenerse en la moción y recuerdo, antes de pensar y antes de juzgar  
la posición de este voto, recuerden los tres manifiestos que han iniciado nuestro discurso”.

Seguidament intervé el conseller, senyor Sebastian Mateo dient: “Nosotros solo anunciar que 
votaremos en contra”.

A continuació, el secretari, que subscriu, intervé dient: “Aquesta secretaria, sense perjudici de 
les valoracions polítiques, evidentment, i que tothom té dret a tenir i faltaria més, em veig amb 
l’obligació de fer una matisació perquè hi ha una paraula que evidentment té una connotació 
jurídica important.  Les mocions, sempre es diu que són declaracions sense transcendència 
jurídica, però aquí en l’apartat tercer, sento dir-ho, i puc compartir moltes de les coses que algú 
de vostès ha dit fins ara, però el meu deure com a funcionari i assessor jurídic d’aquesta casa, 
d’aquesta administració, és a dir, que quan en l’apartat tercer es diu que s’empresona de forma 
il·legal, cuidado, perquè estan dient que és il·legal i estan acusant algú de fer un delicte i això 
és una calumnia. Ho dic, perquè, aquí jo crec, que en la redacció se’ls hi anat una mica la  
ploma i han dit forma il·legal quan vostès volen dir, suposo, injusta. Però potser que il·legal, em  
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sembla, que és un qualificatiu que pot comportar repercussions a tots. En el sentit, que si es 
vota a favor, s’està dient que algú ha comès una il·legalitat”.

El president, senyor Joan Català, dient: “Gràcies per la precisió del senyor secretari. En tot cas 
entenc que els proposants mantindríem el redactat perquè ve de la proposta de l’ACM i de 
l’AMI i  per tant no crec que ara vulguem nosaltres entrar a fer aquesta modificació, tot i  la  
consideració que agraïm del senyor secretari.”

Novament intervé el conseller, senyor Jordi Soler, dient: “Molt breu per al·lusions directes del 
conseller  i  company  de  la  CUP quan  ha  fet  referència  al  nostre  grup.  El  grup  comarcal 
Convergència i Unió és diu així perquè es va constituir així i, per tant, coneixent i reconeixent  
les nostres limitacions, la postura en aquest aspecte és unànime i clara i ho ha sigut sempre i  
en aquesta sala s’ha demostrat vàries vegades, per tant, lliçons de sobiranisme o catalanisme 
les  podem escoltar  de tothom, però no acceptar-les  de tothom, entre  altres  raons,  perquè 
alguns de nosaltres estem investigats per fiscalia per qüestions relacionades amb aquest tema.  
Per tant, amb el mateix respecte que jo he demanat a tothom, també demano que es tracti el  
grup comarcal de Convergència i Unió”.

El conseller, senyor Carles Ventura Sánchez, intervé dient: “Bé, que se m’entengui per davant, 
amb tot el respecte, que no és cap atac o no s’ha d’entendre com atac si més no amb el grup 
comarcal de Convergència i Unió del Baix Empordà, sinó a membres de fora de la comarca, 
entenem que del Parlament on les aliances són unes altres, els fets són uns altres i són a qui  
encoratgem a parlar i a tractar de convèncer. Si aquí a la casa el pensament és unànime, ho 
celebrem i ho aplaudim”.

Novament  el  conseller,  senyor  Joaquim Sabrià,  intervé  dient:  “Nosaltres  respectem, 
evidentment,  totes les posicions, només faltaria, el  que passa és que sí  ens ha sorprès el 
resultat de les votacions. Estem parlant de gent que estan empresonats injustament, i bé, ens 
ha sorprès una mica tot, ja dic, tots els resultats de les votacions. Nosaltres ja fa molts temps  
que sempre hem anat dient el que pensàvem. Avui, si que jo crec que els companys també 
pensen igual que jo, però una pregunta que faig jo, jo li faig a vostè president: si avui vostè està  
còmode amb el pacte de govern que tenen encara avui. M’agradaria si em pot contestar”.

Contesta  el  president,  senyor  Joan  Català,  dient:  “Bé  en  tot  cas  ho  contestaré  a  precs  i 
preguntes perquè entenc que això probablement tot i que està vinculat, crec que serà millor que 
aprovem, si s’escau, la moció i en tomo la pregunta per respondre en el darrer punt de l’ordre 
del dia.”

Tot seguit se sotmet a votació la moció, que copiada textualment diu:

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano  
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva 
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i 
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de 
dignitat  del  poble català.  Intenten esclafar  la voluntat  de la sobirania  popular  empresonant 
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia  
trist  i  negre.  L’empresonament  injust,  arbitrari  i  abusiu  dels  diputats  i  diputades  Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà 
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de 
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la 
recent  detenció  del  President  legítim  de  Catalunya,  Carles  Puigdemont,  totalment 
incomprensible davant la comunitat internacional.
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Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada 
i  amb  més  intensitat  els  seus  ciutadans  estan  perdent  els  drets  i  llibertats  més  bàsics  i  
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant  d’aquesta  nova  injustícia,  d’aquesta  ignomínia,  d’aquest  acte  d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les.  
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants 
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del  
21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la  
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,  
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 
feroç i salvatge, sense mesura. 

Potser,  ingènuament,  es  pensen  que  manllevant-nos  als  nostres  representants,  Carles 
Puigdemont,  Carme Forcadell,  Oriol  Junqueras,  Jordi  Turull,  Raül  Romeva,  Clara  Ponsatí, 
Antoni  Comín,  Joaquim  Forn,  Josep  Rull,  Lluís  Puig,  Dolors  Bassa,  Meritxell  Serret,  Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre 
mandat  democràtic,  emanat  directament  dels  ciutadans  i  ciutadanes.  Res  més  lluny  de  la 
realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i  
el ple exercici de la democràcia.

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits. 

Per tots aquests motius, 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 Martí Aldrich, Salvi Casas, 
Xavier Lloveras i Joaquim Sabrià i de les senyores Ester Bonaventura, Mercè Català, Irene 
Gerónimo, M. Carme Güell, Susanna Mustera, Marta Puig i Estel Rodríguez (ERC-AM) i del 
senyor  Carles  Ventura (CUP-PA),  total  23 vot  a  favor;  les  abstencions  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 7 abstencions, i el vot encontra del 
senyor Sebastián Mateo (PP):

PRIMER.  Exigir  la  llibertat  immediata de  tots  els  presos  polítics:  Carme  Forcadell,  Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez.

SEGON. Exigir el  retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí,  Antoni  Comín,  Lluís  Puig,  Meritxell  Serret,  Marta  Rovira  i  Anna Gabriel,  i  la 
garantia  del  respecte  absolut  als  seus  drets  polítics,  ciutadans  i  humans  sense  veure’s  
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots  
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i  
empresona de forma il·legal.

QUART.  Denunciar  l’evident manca de separació de poders a l’estat  espanyol,  així  com la 
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manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ. Demanar  a  les  institucions  europees que no continuïn emparant  accions  pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ. Instem  a  totes  les  entitats  de  la  comarca  del  Baix  Empordà  a  defensar  els  drets 
fonamentals,  civils,  polítics,  la  llibertat,  la  democràcia  i  els  nostres  legítims  representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya.

SETÈ. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació 
de la present moció.

13. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

14. PRECS I PREGUNTES

Intervé el president, senyor Joan Català, dient: “En referència a la comoditat o incomoditat que 
es pugui produir amb el pacte que hi ha, doncs, des de a prop de 7 anys tenim en aquí al  
Consell Comarcal entre els grups comarcals de Convergència i Unió i el grup del PSC, s’ha de 
dir que certament, no ens hem d’amagar, que aquesta situació de país provoca una situació 
d’incomoditat, en aquest cas, no per la tasca diària o la tasca de govern en l’àmbit comarcal,  
però, sí que evidentment, en una situació de país de gran dificultat porta una situació d’una 
certa incomoditat. Estic també segur que per part dels companys i companyes del PSC també 
hi és aquesta situació i, per tant, haig de reconèixer aquesta incomoditat. A partir d’aquí, s’ha de 
posar a la balança els aspectes positius i negatius en qualsevol qüestió i, en aquest cas, doncs, 
seguim valorant  l’estabilitat  de govern comarcal  amb aquestes  dues  formacions  polítiques. 
També en l’àmbit  de la resta de la comarca,  veiem que de moment,  doncs,  els  pactes  es  
mantenen,  per  tant,  tampoc  voldríem ser  en  aquí  un  efecte,  diguem-ne,  diferenciador.  En 
aquest sentit, doncs, en aquest cas, amb la meva responsabilitat de president, la meva voluntat 
a dia d’avui és continuar amb el pacte que a nivell de govern comarcal, des del nostre punt de 
vista, des del meu punt de vista, doncs, té resultats molt positius. Això no treu, evidentment, 
que hi ha aquest grau d’incomoditat perquè que la situació del  país és molt i  molt  greu, la 
situació d’aquestes persones empresonades i a l’exili és molt greu i anant més enllà i deixant, 
fins i  tot,  la vessant política que en algun moment també s’ha fet  esment i  ens anem a la 
vessant personal, com veiem això, fills que no poden veure els seus pares, familiars que no 
poden tenir  aquesta relació  normal  amb les  seves  persones estimades i  familiars  directes, 
doncs, realment s’hi afegim la component política a la component personal, doncs, es fa difícil, 
de suportar en el sentit, diguem-ne, moral de la qüestió i també evidentment, en el sentit polític  
en base al posicionament polític de totes les forces polítiques, de totes, de les forces polítiques 
sobiranistes, republicanes en aquest cas, per la república que tenim en el nostre país”.

A continuació intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, dient: “Jo entenc que vostès porten 
molts anys junts, i que es tenen un apreciï personal i que han estat bé, això és perfecte. A més  
hi ha el tema personal que crec que aquí tots ens tenim, o em sembla, bastant d’apreci amb el 
tema personal. No hi ha hagut desavinences personals, almenys parlo per la nostra part, amb 
tots els partits. Però aquí, també nosaltres estem tots representant unes sigles i  uns partits  
polítics. Aquesta gent, avui que estàvem parlant, i que estan a la presó i que ho estan passant  
malament i, que fins i tot, tots ens sentim observats, i a veure el que diem i el que no diem,  
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totes aquestes coses han o poden passar també perquè hi ha hagut uns partits que han apoyat 
al 155, i en aquest cas, el partit socialista ha apoyat clarament al 155. Nosaltres, en aquí, no 
estem a nivell personal i em sembla molt bé, que vostès es tinguin apreci, com si es volen 
muntar una empresa junts, una cooperativa, el que sigui, és fantàstic. Però, en aquí estem 
representant els partits polítics que ens hi han posat i en aquest cas, jo crec que està tot dit”.

Contesta el president, senyor Joan Català, dient: “En tot cas, jo no he dit mai que la relació 
positiva, que jo valoro en el sentit de pacte de govern d’aquests darrers set anys, sigui un tema  
personal.  Entenc  que,  i  amb això,  doncs,  us  dono la  raó,  estem aquí  representant  forces 
polítiques i per tant, la relació personal és a més a més i si és bona, doncs, millor que millor,  
però en aquest sentit, la nostra responsabilitat és d’una acció de govern que ha de sobrepassar 
temes personals. Per tant, en aquest cas, la valoració que jo faig positiva de l’acció de govern  
és com a formacions polítiques, independentment, que la relació personal sigui millor o pitjor,  
que sí, que és veritat, doncs que la relació és bona però crec que no és el que ha de prevaldre,  
sinó que és l’acció política i la representació com diu vostè, doncs, que tenim aquí que és de  
formacions polítiques”.

De nou intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià Pujol, dient: “Els fets aquests que hem estat 
vivint en aquest últim any crec que ens han superat a tots i són fets que no estem parlant de  
fets normals, estem parlant de situacions que mai, jo crec, que cap de nosaltres s’hagués pogut  
imaginar. Són situacions molts greus, i que, ja dic, crec que cap de nosaltres s’hagués pogut  
imaginar. Nosaltres, sempre els hi vam dir, al principi, crec que amb les nostres votacions a les 
mocions sempre hem votat les coses, hem fet el mateix estan a l’oposició que si haguéssim 
estat al govern. El que ens ha semblat bé ho hem dit i ho hem votat a favor i el que ens ha  
semblat malament, doncs, no ho hem dit. I nosaltres mantenim dient, el que hem dit sempre, 
que  aquí  ens  tenen  i,  només  faltaria,  si  hi  hem  estat  sempre,  ara  en  aquesta  situació 
complicada que no hi fóssim. Vull dir que si hagués de dependre de res, que sàpiga que pot  
comptar amb nosaltres”.

A les nou i deu minuts del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari 
estenc aquesta acta.

Consell Comarcal del Baix Empordà

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