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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ DEL DIA 12 DE FEBRER 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. Raquel 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. Carles Puig Madrenas
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 del vespre del dia 12 de febrer de 2018.
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Hi assisteixen els consellers que s'indica al començament de l'acta.

No assisteix el conseller, senyor Carles Motas López.

El conseller, senyor Sebastian Mateo, s’incorpora quan es tracta el punt de precs i preguntes.

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ

Oberta la sessió i llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2017, s'aprova  
per unanimitat amb la redacció donada per secretaria.

2. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. CONEIXEMENT

a) CONEIXEMENT

Es dóna coneixement al  Ple dels  decrets  de presidència del  número 2017-0644 al  número 
2017-0703 i del número 2018-0001 al número 2018-0077 i de les resolucions de gerència de la 
número 2017-0855 a la número 2017-0967 i de la número 2018-0001 a la número 2018-0048.

b) RATIFICACIÓ

b.1) Personal

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

Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

Personal del Consell Comarcal del Baix Empordà

1) Contractació laboral temporal per interinitat, en jornada parcial de 25 hores setmanals, 
la senyora  Fàtima Dkiouak Chahid com a integradora social per substituir  la senyora 
Mariona Heredia Reixach al Centre Obert de Palamós en baixa per incapacitat laboral.

Atès que en data 9 de novembre de 2017 la coordinadora de l'Àrea bàsica de serveis socials va 
emetre informe referent a la necessitat de substituir la senyora Mariona Heredia Reixach al 
Centre Obert de Palamós mentre estés de baixa per incapacitat laboral, per la qual cosa es va 
realitzar un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’integradors socials;

Vist que la senyora Fàtima Dkiouak figura a l’esmentada borsa de treball;

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

Vist l’informe número 92/2017 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 11 de desembre 
de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
207-0653, del dia 11 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar  amb  caràcter  laboral  temporal  per  interinitat,  en  jornada  parcial  de  25  hores 
setmanals, la senyora Fàtima Dkiouak Chahid com a integradora social, a partir del dia 11 de 
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desembre de 2017 i fins a la incorporació de la senyora Mariona Heredia Reixach.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0653 del dia 11 de desembre de 2017.

2) Contractació laboral temporal del senyor Alfons Olivé de Puig com a encarregat de la  
deixalleria de Pals per substituir el senyor Carles Geli Puig el dia 21 de desembre de 
2017.

Atès que el senyor Carles Geli Perea encarregat de la deixalleria de la Pals, va sol·licitar permís 
de 4 hores per anar a votar a les eleccions autonòmiques del dia 21 de desembre de 2017;

Vist  l’informe  de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  referent  a  la  necessitat  de 
contractar un encarregat de deixalleria per substituir-lo durant aquest permís i que aquest dia el  
personal propi del Consell Comarcal no tenia disponibilitat per realitzar aquesta substitució;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de personal de la borsa de treball  
d’encarregats de deixalleria, en la qual hi figura el senyor Alfons Olivé de Puig;

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

Vist  l’informe  número  95/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  20  de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0672, del dia 20 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar mitjançant contracte laboral temporal per interinitat el senyor Alfons Olivé de Puig 
com a encarregat de la deixalleria de Pals, el dia 21 de desembre de 2017 (de 9 a 13 hores)  
per substituir al senyor Carles Geli Perea.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0672 del dia 20 de desembre de 2017.

3) Contractació laboral temporal de la senyora Mònica Sánchez Segura com a tècnica 
d’ocupació pel programa “Platja d’Aro Professionals”.

Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme referent a l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i el Consell Comarcal 
del  Baix  Empordà  per  desenvolupar  el  programa  “Platja  d’Aro  Professionals”,  per  millorar 
l’ocupació de persones aturades del municipi de Castell-Platja d’Aro durant el 2018;

Atès  que  per  gestionar  l’esmentat  projecte  era  necessari  disposar  d’un  tècnic/a  tutor 
especialista en seleccionar, orientar i inserir persones desocupades en risc d’exclusió social, 
per  la qual  cosa proposava la contractació de la senyora Mònica Sánchez Segura que va 
superar un procés de selecció per a la contractació temporal d’un tècnic/a d’ocupació el febrer 
de 2017 i que durant l’any 2017 va desenvolupar el projecte Platja d’Aro Professionals; i per  
tant coneix les funcions del lloc de treball;

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

Vist  l’informe  número  94/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  20  de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0677, del dia 20 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Mònica Sánchez Segura com a tècnica 
d’ocupació pel programa “Platja d’Aro Professionals”, des del dia 2 de gener fins el dia 31 de 
desembre de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0677 del dia 20 de desembre de 2017.

4) Contractació laboral temporal de la senyora Gemma Descamps Oliver, com a tècnica 
de  grau  mig  -  AODL d’Innovació  per  al  desenvolupament  turístic  i  l'excel·lència  del 
territori.

Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme referent a la resolució 
favorable emesa el dia 30 de novembre de 2017, per la Directora del Servei Públic d’Ocupació, 
al  pla  de  treball  de  l’AODL d’Innovació  per  al  desenvolupament  turístic  i  l'excel·lència  del  
territori, presentat davant de la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig de 2017 per part del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2017  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  als  Programes  de  suport  al 
desenvolupament local (ref. BDNS 349993);

Vist  que en el  mateix  informe proposava la  contractació de la senyora Gemma Descamps 
Oliver,  que ja  havia  treballat  amb anterioritat  com a tècnica de turisme en aquest  Consell 
Comarcal, per portar a terme aquest 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,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme;

Vist  l’informe  número  93/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  21  de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0681, del dia 21 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Gemma Descamps Oliver, com a tècnica 
de grau mig - AODL d’Innovació per al desenvolupament turístic i l'excel·lència del territori-, des 
del 27 de desembre de 2017 fins el 26 de desembre de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0681 del dia 21 de desembre de 2017.

5) Contractació laboral temporal de la senyora Sònia Font Portell, com a tècnica de grau 
mig - AODL en competitivitat turística.
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Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme referent a la resolució 
favorable emesa el dia el 26 d’octubre de 2017, la Directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya  emet  resolució  favorable  per  desenvolupar  el  pla  de  treball  de  l’AODL  de 
Competitivitat Turística, presentat davant de la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig de 
2017  per  part  del  Departament  de  Treball,  Afers  socials  i  Famílies,  per  la  qual  s'obre  la 
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de 
suport al desenvolupament local (ref. BDNS 349993);

Atès que la senyora Sònia Font Portell figura a la borsa de treball creada per cobrir necessitats 
temporals de tècnics de grau mig en turisme;

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

Vist  l’informe  número  97/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  26  de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0691, del dia 26 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Sònia Font Portell, com a tècnica de grau 
mig - AODL en competitivitat turística- del dia 27 de desembre de 2017 fins el 26 de desembre 
de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0691 del dia 26 de desembre de 2017.

6)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  Verónica  Gutierrez  Castillejos  com a 
auxiliar administrativa per l’Oficina d’Habitatge.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Oficina d’Habitatge, referent a la necessitat de contractar  
un/a  auxiliar  administratiu/va per  cobrir  el  lloc de treball  que està  vacant  des del  dia 7 de 
novembre de 2017 a causa del permís per excedència voluntària del senyor Joan Medard Oriol  
Barris;

Atès que en el  mateix informe proposava la contractació de la senyora Verónica Gutierrez 
Castillejos, que ja havia treballat amb anterioritat en el mateix 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,  aquesta  presidència  va  considerar  que 
aquesta contractació era urgent, prioritària i essencial per garantir el funcionament dels serveis 
que presta l’Oficina d’Habitatge;

Vist  l’informe  número  99/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  29  de 
desembre de 2017; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0699, del dia 29 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar  amb  caràcter  laboral  temporal  la  senyora  Verónica  Gutierrez  Castillejos  com a 
auxiliar administrativa per l’Oficina d’Habitatge, a partir del dia 2 de gener de 2018.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0699 del dia 29 de desembre de 2017.

7) Contractació laboral temporal de les senyores Teresa Casellas Arcas, Mònica Cáceres 
del Rosal i Lara Rodelas Gascón 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.

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

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

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

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

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

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Teresa Casellas Arcas i 
de la senyora Mònica Cáceres del Rosal que ja han desenvolupat anteriorment tasques similars 
en aquest Consell Comarcal;

Atès  que  la  senyora  Lara  Rodelas  Gascón  figura  a  la  borsa  de  treball  creada  per  cobrir 
necessitats temporals de tècnics de grau mig en promoció econòmica;

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme;

Vist l’informe número 01/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 2 de gener de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0005, del dia 2 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal 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  
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inclosa en l’Addenda del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la  
col·laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  aquest  Consell  
Comarcal, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat,  per  a l’any 2017. Serveis  bàsics i  essencials  d’atenció directa:  Fitxa 40:  Serveis  
laborals  especialitzats  d’orientació, acompanyament i  suport  a la inserció,  des del  dia 9 de 
gener de 2018 fins el dia 8 de gener de 2019, la senyora Teresa Casellas Arcas, la senyora 
Mònica Cáceres del Rosal i la senyora Lara Rodelas Gascón.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0005 del dia 2 de gener de 2018.

8) Contractació laboral temporal de les senyores Mònica Pongiluppi Grau i Núria Villena 
Tudela com a tècniques d’ocupació de grau superior per al Programa 30 Plus.

Vist que en data 24 d’octubre de 2017 la Directora del Servi Públic d’Ocupació de Catalunya va  
emetre resolució d’atorgament favorable de les subvencions per a les entitats promotores que 
realitzaran el Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys  
corresponents  a  la  convocatòria  2017 (exp.  30P-6-2017)  per  al  Programa 30  Plus  al  Baix  
Empordà 2017, redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del 
Baix Empordà que pretén formar i  inserir 40 persones en situació d'atur de 30 anys i més, 
preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu;

Atès que aquest projecte es regula a través de la Resolució TSF/1705/2017, del Departament  
de Treball,  Afers Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  la  qual  s'obre  la 
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions a les entitats promotores que 
realitzaran el Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys  
(ref. BDNS 355478);

Atès que per dur  a terme l’actual  projecte,  cal  disposar de dos tècnics d’ocupació de grau 
superior  per  realitzar  tasques  de  prospecció  i  assessorament  d’empreses,  orientació  i  
acompanyament en el procés de contractació i formació i organitzar la formació vinculada al  
contracte de treball i que alhora, el propi programa disposa d’una partida per assumir els costos 
laborals íntegres de dos tècnics de grau superior;

Vist l’informe del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme en el qual proposava 
la contractació de la senyora Mònica Pongiluppi Grau i de la senyora Núria Villena Tudela que 
han desenvolupat anteriorment el projecte 30 Plus i que coneixen 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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme;

Vist l’informe número 2/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 3 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0008, del dia 3 de gener de 2018, va disposar:

Primer. Contractar amb caràcter laboral temporal la Sra. Mònica Pongiluppi Grau com a tècnica 
d’ocupació de grau superior per al Programa 30 Plus, des del dia 9 de gener de 2018 fins al dia 
31 de desembre de 2018.
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Segon. Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Núria Villena Tudela com a tècnica 
d’ocupació de grau superior per al Programa 30 Plus, des del dia 9 de gener de 2018 fins al dia 
31 de desembre de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0008 del dia 3 de gener de 2018.

9)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  M.  del  Mar  Casas  Oller  com auxiliar 
administrativa per l’Oficina d’Habitatge.

Vist l’informe de la coordinadora de l’Oficina d’Habitatge referent a la necessitat de contractar 
un/a auxiliar administratiu/va, ja que la previsió de tramitacions per l’any 2018 supera les que 
s’han  realitzat  durant  el  2017,  i  a  més  es  vol  crear  l’Oficina  Energètica  Comarcal,  que 
mitjançant convenis amb els ajuntaments, oferirà serveis als municipis, coordinats des de la 
mateixa Oficina d’Habitatge;

Vist que la senyora M. del Mar Casas Oller figura a la borsa de treball d’auxiliars administratius;

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

Vist l’informe número 4/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 3 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0010, del dia 3 de gener de 2018, va disposar:

Contractar  amb caràcter  laboral  temporal  la  senyora  M.  del  Mar  Casas  Oller  com auxiliar 
administrativa  per  l’Oficina  d’Habitatge,  des  del  dia  9  de gener  de 2018 fins  el  dia  31  de 
desembre de 2018.

Atès que es va observar que la notificació de la contractació no va ser rebuda a temps per la  
senyora M. del Mar Casas Oller, per la qual cosa el president del Consell Comarcal mitjançant 
decret número 2018-0025, del dia 11 de gener de 2018, va disposar que la contractació amb 
caràcter laboral temporal de la senyora M. del Mar Casas Oller com auxiliar administrativa per 
l’Oficina d’Habitatge, fos des del dia 15 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2018,

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

-  Ratificar  els  decrets  de  presidència  número  2018-0010  del  dia  3  de  gener  de  2018  i 
2018-0025 del dia 11 de gener de 2018.

10)  Contractació  laboral  temporal  de  la  senyora  Raquel  Sagué  Vilar  com  auxiliar 
administrativa per l’Àrea de Secretaria.

Vist l’informe del gerent del Consell Comarcal referent a la necessitat de contractar un/a auxiliar 
administratiu/va per l’Àrea de Secretaria degut a l’increment notable de tasques en la gestió del 
personal, dels que formen la plantilla i del personal adscrit a programes d’ocupació;
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Atès que la senyora Raquel Sagué Vilar figura a la borsa de treball d’auxiliars administratius;

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

Vist l’informe número 5/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 3 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0011, del dia 3 de gener de 2018, va disposar:

Contractar  amb  caràcter  laboral  temporal  la  senyora  Raquel  Sagué  Vilar  com  auxiliar 
administrativa  per  l’Àrea de Secretaria,  des  del  dia  9  de gener  de 2018 fins  el  dia  31 de 
desembre de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0011 del dia 3 de gener de 2018.

11) Contractació laboral temporal de la senyora Christina Bauer Roura com educadora 
social pel Servei Bàsic d’Atenció Social de la Bisbal d’Empordà per la substitució de la 
senyora Immaculada Martí Pagès en excedència per cura de fills.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, referent a la necessitat de 
contractar una educadora social per substituir la senyora Immaculada Martí Pagès, al Servei 
Bàsic d’Atenció social de La Bisbal d’Empordà, que va iniciar en data 15 de gener de 2018,  
excedència per cura de fills;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Christina Bauer Roura  
que  figura  a  la  borsa  de  treball  d’educadors  socials,  i  a  més  havia  substituït  la  senyora 
Immaculada Martí Pagès Fabrellas durant el permís per maternitat;

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta l’Àrea Bàsica de Serveis Socials;

Vist l’informe número 8/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 15 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0033, del dia 15/01/2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Christina Bauer Roura com educadora 
social pel Servei Bàsic d’Atenció Social de la Bisbal d’Empordà, amb efectes del dia 15 de 
gener de 2018 i fins a la finalització de l’excedència per cura de fills de la senyora Immaculada 
Martí Pagès. 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:
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- Ratificar el decret de presidència número 2018-0033 del dia 15 de gener de 2018.

12) Contractació laboral temporal de la senyora Anna Artigas Vilà com educadora social  
pel Servei Bàsic d’Atenció Social de petits municipis per la substitució de la senyora 
Laura Planella Fabrellas en excedència per cura de fills.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea bàsica de serveis socials, referent a la necessitat de 
contractar una educadora social per substituir la senyora Laura Planella Fabrellas, al Servei  
Bàsic d’Atenció social de petits municipis, en excedència per cura de fills des del dia 4 de gener 
de 2018;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Anna Artigas Vilà que 
figura a  la  borsa de treball  d’educadors  socials,  i  a  més havia  substituït  la  senyora Laura 
Planella Fabrellas durant el permís per maternitat;

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta l’Àrea Bàsica de Serveis Socials;

Vist l’informe número 7/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 15 de gener de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0034, del dia 15 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal la senyora Anna Artigas Vilà com educadora social 
pel Servei Bàsic d’Atenció Social de petits municipis, amb efectes del dia 12 de gener de 2018 
fins a la finalització de l’excedència per cura de fills de la senyora Laura Planella Fabrellas, i  
com a màxim fins el dia 25 de juny de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0034 del dia 15 de gener de 2018.

13) Contractació laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra Marquès com a 
encarregat  de  la  deixalleria  de  la  Bisbal  d’Empordà  per  substituir  el  permís  per 
assumptes propis de la senyora Olga Janoher Grau.

Atès que la senyora Olga Janoher Grau encarregada de la deixalleria de la Bisbal d’Empordà, 
va sol·licitar permís per assumptes propis el dia 20 de gener de 2018;

Vist  l’informe  de  la  coordinadora  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  referent  a  la  necessitat  de 
contractar un encarregat de deixalleria per substituir-la durant aquest permís i que aquest dia el 
personal propi del Consell Comarcal no tenia disponibilitat per realitzar aquesta substitució;

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta l’Àrea de Medi Ambient;
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Atès que en el mateix informe proposava la contractació de personal de la borsa de treball  
d’encarregats de deixalleria, en la qual hi figura el senyor Vicenç Torra Marquès;

Vist l’informe número 9/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 16 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0041, del dia 16 de gener de 2018, va disposar:

Contractar mitjançant contracte laboral temporal per interinitat el senyor Vicenç Torra Marquès 
com a encarregat de la deixalleria de la Bisbal d’Empordà, el dia 20 de gener de 2018 per  
substituir la senyora Olga Janoher Grau.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0041 del dia 16 de gener de 2018.

14) Contractació laboral temporal per interinitat de la senyora Montserrat Garcia Jiménez 
com a auxiliar administrativa per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc 
per substituir la incapacitat laboral de la senyora Dolors Alcántara Jiménez.

Vist l’informe de la coordinadora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, referent a la necessitat de 
contractar una auxiliar administrativa per substituir la senyora Dolors Alcántara Jiménez, en 
baixa laboral per incapacitat laboral, a  l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc;

Atès  que  la  senyora  Montserrat  Garcia  Jiménez  figura  a  la  borsa  de  treball  d’auxiliars 
administratius;

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

Vist l’informe número 10/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 17 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0045, del dia 17 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat la senyora Montserrat Garcia Jiménez 
com a auxiliar administrativa per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc, a 
partir del dia 22 de gener de 2018 i fins a la finalització de la baixa per incapacitat laboral de la 
senyora Dolors Alcántara Jiménez.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0045 del dia 17 de gener de 2018.

Personal del Centre Tramuntana

15) Contractació laboral temporal del senyor José Caballero Aragón com a oficial 2a per 
realitzar tasques de manteniment i consergeria a l’Escola “Els Àngels”.
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Vist l’informe del director gerent del Centre Ocupacional i Especial de Treball  “Tramuntana”,  
referent a l’acord signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on 
s’encomanen les tasques de manteniment i consergeria de l’Escola d’educació especial “Els 
Àngels”, des del mes de gener fins el mes de maig de 2018;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor José Caballero Aragón com 
a oficial 2ª, que ja havia treballat amb anterioritat al Centre, i que figura a la borsa de treball, per  
realitzar les tasques de manteniment i consergeria de l’Escola d’educació especial “Els Àngels”;

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

Vist  l’informe  número  98/2017  emès  pel  secretari  del  Consell  Comarcal  en  data  29  de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0700, del dia 29 de desembre de 2017, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor José Caballero Aragón com a oficial 2ª per 
realitzar tasques de manteniment i consergeria a l’Escola “Els Àngels”, des del dia 2 de gener 
fins el dia 31 de maig de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0700 del dia 29 de desembre de 2017.

16) Contractació laboral temporal a temps parcial, de 20 hores setmanals, de la senyora 
Oihane  Joaquin  López  com  responsable  comercial  i  de  manipulats  del  Centre 
Tramuntana (tècnic de grau mig).

Vist  l’informe  del  director  gerent  del  Centre  ocupacional  i  especial  de  treball  Tramuntana, 
referent a la necessitat de contractar un/a responsable comercial i de manipulats per la nau 
industrial  per  fer  els  controls  de  qualitat  i  seguiment  de  les  línies  de  producció,  de  nous 
encàrrecs que han fet diferents empreses a finals de desembre, i que els treballs d’envasat i  
etiquetatge, es preveu que finalitzin el mes de juny;

Atès  que  la  senyora  Oihane  Joaquin  López  figura  a  la  borsa  de  treball  de  responsables 
comercials i de manipulats del Centre Tramuntana (tècnic de grau mig);

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta el Centre ocupacional i especial de treball Tramuntana;

Vist l’informe número 3/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 3 de gener de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0009, del dia 3 de gener de 2018, va disposar:
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Contractar amb caràcter laboral temporal a temps parcial, de 20 hores setmanals, la senyora 
Oihane Joaquin  López com responsable  comercial  i  de manipulats  del  Centre  Tramuntana 
(tècnic de grau mig), des del dia 8 de gener de 2018 fins el 30 de juny de 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0009 del dia 3 de gener de 2018.

17) Contractació laboral temporal del senyor James Víctor Horsley com oficial 2a jardiner 
per la brigada 6 del Centre Tramuntana.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 2ª jardiner, a causa de la formalització de:

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ullà i el Consell Comarcal del Baix Empordà 
pel manteniment i conservació de les zones verdes del municipi

- Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Verges  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Empordà  per la neteja, manteniment i conservació de carrers i zones verdes del municipi

- Pròrroga del contracte del servei de jardineria i gestió forestal amb personal discapacitat, als 
centres de l’Agència Catalana de Patrimoni - St. Pere de Rodes i Ullastret 

Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor James Victor Horsley que 
figura a la borsa de treball d’oficials segona de jardineria/forestal, 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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana;

Vist l’informe número 11/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 17 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0042, del dia 17 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal el senyor James Víctor Horsley com oficial 2ª jardiner  
per la brigada 6 del Centre Tramuntana des del dia 19 de gener fins el dia 31 de desembre de 
2018. 

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0042 del dia 17 de gener de 2018.

18) Contractació laboral temporal per interinitat del senyor Adrià Morales Blanco com a 
oficial 1a jardiner  per la brigada 3 de Palafrugell, per substituir el senyor Àngel Aznar 
Sabater en baixa per incapacitat laboral.

Vist  l’informe del  director  gerent  del  Centre  Ocupacional  i  Especial  de Treball  Tramuntana 
referent a la necessitat de contractar un oficial 1ª jardiner, per substituir el senyor Angel Aznar 
Sabater, en baixa per incapacitat laboral;
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Atès que en el mateix informe proposava la contractació del senyor Adrià Morales Blanco que 
figura a la borsa de treball d’oficials 1ª de jardineria, 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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana;

Vist l’informe número 12/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 23 de gener de 
2018;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0068, del dia 23 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral temporal per interinitat, el senyor Adrià Morales Blanco com a 
oficial 1ª jardiner per la brigada 3 de Palafrugell, a partir dia 24 de gener de 2018 i mentre duri  
la baixa per incapacitat laboral del senyor Angel Aznar Sabater.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0068 del dia 23 de gener de 2018.

19) Contractació laboral temporal de la senyora Núria Gaset Gimeno com a oficial 2a 
jardinera per la brigada SIMU.

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 efectuar les tasques derivades 
del contracte amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí pel manteniment de les jardineres i les 
tasques derivades de la  prestació dels serveis de recollida selectiva a la comarca del  Baix 
Empordà, pel que fa a la neteja dels contenidors;

Atès que en el mateix informe proposava la contractació de la senyora Núria Gaset Gimeno que 
figura a la borsa de treball d’oficials 2ª de jardineria, 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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana;

Vist l’informe número 15/2018 emès pel secretari del Consell Comarcal en data 26 de gener de 
2018; 

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0074, del dia 26 de gener de 2018, va disposar:

Contractar amb caràcter laboral  temporal,  la senyora Núria Gaset Gimeno com a oficial  2a 
jardinera per la brigada SIMU 2, a partir dia 1 de febrer de 2018 i com màxim fins el dia 31 de 
juliol de 2018.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0074 del dia 26 de gener de 2018.

20)  Pròrroga  del  contracte  de  formació  de  la  senyora  Marina  Santos  Sánchez,  amb 
categoria laboral de peó, a la brigada de neteja del Centre Tramuntana.

Atès que en data 11 de gener de 2018, va acabar el contracte de formació de la senyora Marina 
Santos Sánchez, treballadora de la brigada de neteja del Centre Tramuntana;

Atès que l’equip de la Unitat al suport a l’activitat professional va emetre informe social i laboral 
especificant  que  l’aprenentatge  de  la  treballadora  havia  evolucionat  favorablement,  seguia 
progressant i realitzava a bon ritme de treball les tasques encomandes favorablement;

Vist l’informe del director gerent del Centre Tramuntana en el qual proposava la pròrroga del 
contracte de la senyora Marina Santos Sánchez per un període any;

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;  aquesta  presidència  va  considerar  que  aquesta 
contractació era urgent, prioritària i  essencial  per  garantir  el  funcionament dels serveis  que 
presta el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0076, del dia 26 de gener de 2018, va disposar:

Prorrogar el contracte de formació de la senyora Marina Santos Sánchez, amb categoria laboral 
de peó, a la brigada de neteja del Centre Tramuntana, amb efectes del dia 12 de gener de 2018 
i fins el dia 11 de gener de 2019.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2018-0076 del dia 26 de gener de 2018.

Personal programa Baix Empordà Transforma

21) Contractació del personal pel Programa Treball  i  Formació 2017, BAIX EMPORDÀ 
GENERA, per prestar serveis a diversos municipis de la comarca, al Centre Tramuntana 
de Palafrugell 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 Genera 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;
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Vistos els informe número 96/2017 de data 22 de desembre de 2017 i 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: Santa Cristina d’Aro, Verges, Albons, Vall-llobrega, la Bisbal 
d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Jafre, Begur, Foixà, 
Torrent, Forallac, Palau-sator, Gualta, Corçà, Bellcaire d’Empordà, Pals, Mont-ras, Fontanilles, 
Calonge i la Tallada d’Empordà, així com al Centre Tramuntana 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 2017-0684 del dia 22 de desembre de 2017.
- Ratificar el decret de presidència número 2017-0685 del dia 22 de desembre de 2017.
- Ratificar el decret de presidència número 2017-0686 del dia 22 de desembre de 2017.
- Ratificar el decret de presidència número 2017-0701 del dia 29 de desembre de 2017.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0002 del dia 2 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0003 del dia 2 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0004 del dia 2 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0006 del dia 2 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0007 del dia 2 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0012 del dia 5 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0013 del dia 5 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0014 del dia 8 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0015 del dia 8 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0016 del dia 8 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0040 del dia 16 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0043 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0046 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0047 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0048 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0049 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0050 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0051 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0052 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0053 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0055 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0056 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0057 del dia 17 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0059 del dia 18 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0060 del dia 18 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0061 del dia 19 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0063 del dia 23 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0064 del dia 23 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0065 del dia 23 de gener de 2018.
- Ratificar el decret de presidència número 2018-0067 del dia 23 de gener de 2018.

b.2) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de la Bisbal d’Empordà per al desenvolupament del programa d’acollida municipal de la 
Bisbal d’Empordà. Ratificació
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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 la Bisbal d’Empordà per al desenvolupament del programa d’acollida municipal 
de la Bisbal d’Empordà;

Atès l’informe emès per la directora de l’Àrea bàsica de Serveis Socials en data 12 de desembre 
de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0660, del dia 13 de desembre de 2017, va disposar:

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de 
la  Bisbal  d’Empordà per  al  desenvolupament  del  programa d’acollida municipal  de la  Bisbal 
d’Empordà.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0660 del dia 13 de desembre de 2017.

b.3) Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la  
Generalitat  de  Catalunya  per  portar  a  terme  el  projecte  anomenat  Enfeina’t  al  Baix 
Empordà 2017. Ratificació

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  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;

Atesa la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, del  Departament de Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2017  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  al  Programa  ENFEINA'T  per  a  la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació d'atur  
de llarga durada;

Atès el projecte redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, anomenat Enfeina’t al Baix Empordà 2017, que pretén contractar i orientar 10 
auxiliars administratius, i que té un pressupost global d’execució de 239.966,90 €;

Atès que el termini per presentar la sol·licitud finalitzava el 14 de desembre de 2017, per la qual 
cosa el  president del  Consell  Comarcal mitjançant decret número 2017-0667, del dia 14 de 
desembre de 2017, va disposar:

Primer. Aprovar el projecte anomenat Enfeina’t al Baix Empordà 2017, que pretén contractar i  
orientar 10 auxiliars administratius, i que té un pressupost global d’execució de 239.966,90 €.

Segon. Sol·licitar  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de la  Generalitat  de 
Catalunya, una subvenció de 239.966,90 € per portar a terme aquest projecte per al 2017.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0667 del dia 14 de desembre de 2017.

b.4) Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro per desenvolupar el Programa Platja d’Aro Professionals, per millorar l’ocupació 
de persones aturades al municipi per al 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 Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i  
Turisme, té per objectiu promoure la dinamització econòmica i laboral de la comarca i per això  
disposa de diferents serveis d’orientació i assessorament per fomentar l’ocupació i la inserció 
laboral;  serveis  de  formació  per  millorar  les  competències  de  les  persones  aturades, 
treballadores  i  empresàries,  i  serveis  d’empresa  orientats  a  assessorar  per  a  la  creació  i 
consolidació d’empreses. D’entre els serveis, en desenvolupa que tenen per objectiu afavorir la  
inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i potenciar habilitats i  
competències personals per facilitar la recerca;

Atès  que  l’Ajuntament  de  Castell-Platja  d’Aro  va  manifestar  el  seu  interès  a  fomentar  les 
polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a través de posar en marxa 
el Programa Platja d’Aro Professionals, orientat a afavorir la inserció de persones aturades, tal 
com ofereix el Consell Comarcal;

Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per desenvolupar el programa Platja d’Aro Professionals, 
per millorar l’ocupació de persones aturades del municipi de Castell-Platja d’Aro durant el 2018;

Atès l’informe favorable emès pel coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica en data 20 de 
desembre de 2017;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0673, del dia 20 de desembre de 2017, va disposar:

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro per desenvolupar el programa Platja d’Aro Professionals, per millorar 
l’ocupació de persones aturades del municipi de Castell-Platja d’Aro per al 2018.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0673 del dia 20 de desembre de 2017.

b.5) Bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions pel servei de transport 
adaptat a la comarca del Baix Empordà per a l’any 2017. Ratificació

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la conveniència que aquest Consell Comarcal fomenti en el seu àmbit comarcal, a l’empara 
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de l’article 122.2 del Reglament d’obres i activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), les 
activitats  que supleixin o  complementin els  serveis  que siguin  d’interès  comarcal,  i  que una 
d’aquestes activitats per desenvolupar és el servei de transport adaptat;

Atès que per desenvolupar l’activitat de foment esmentada es considera adequada la concessió 
de  subvencions  per  sufragar  el  cost  de  les  activitats  del  servei  de  transport  adaptat  a 
desenvolupar a la comarca del Baix Empordà;

Atesa la proposta de bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a 
sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà 
per l’any 2017;

Atesos els informes emesos per la directora de l’Àrea bàsica de Serveis Socials en data 18 de 
desembre de 2017 i per la interventora del Consell Comarcal en data 27 de desembre de 2017, i 
el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres i activitats i serveis de les entitats locals;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2017-0693, del dia 27 de desembre de 2017, va disposar:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de la  convocatòria  per  a  l’atorgament  de 
subvencions destinades a sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat a la 
comarca del Baix Empordà per l’any 2017.

Segon. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a sufragar les 
despeses originades pel servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà per l’any 
2017.

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 2017-0693 del dia 27 de desembre de 2017.

b.6) Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la  
Generalitat de Catalunya per portar a terme el projecte anomenat Fem Ocupació per a 
Joves 2017. Ratificació

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa  la  Resolució  TSF/2936/2017,  d'1  de  desembre,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria 
anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les 
actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves” (ref. BDNS 376123);

Atès el projecte redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, anomenat Fem Ocupació per a Joves 2017, que pretén formar i inserir 20 joves  
aturats d’entre 16 i 29 anys, i que té un pressupost global d’execució de 88.000,00 €;

Atès que el termini per presentar la sol·licitud finalitzava el 2 de gener de 2018, per la qual cosa  
el  president  del  Consell  Comarcal  mitjançant  decret  número  2017-0696,  del  dia  28  de 
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desembre de 2017, va disposar:

Primer.  Aprovar el projecte redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell  
Comarcal del Baix Empordà, anomenat Fem Ocupació per a Joves 2017, que pretén formar i 
inserir  20 joves  aturats  d’entre  16 i  29 anys,  i  que té  un pressupost  global  d’execució  de 
88.000,00 €.

Segon. Sol·licitar  al  Departament  de Treball,  Afers Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, una subvenció de 88.000,00 € per portar a terme aquest projecte per al 2017.

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

- Ratificar el decret de presidència número 2017-0696 del dia 28 de desembre de 2017.

b.7)  Bases  de  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  d’ajuts  econòmics  individuals  de 
desplaçament curs escolar 2017-2018. 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 desplaçament 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 2017-2018;

Atès l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Consell Comarcal 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 
2018-0058, del dia 18 de gener de 2018, va disposar:

Primer.  Aprovar  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  d’ajuts  econòmics  individuals  de 
desplaçament 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 2017-2018.

Segon. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals de desplaçament 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 2017-2018.

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 2018-0058 del dia 18 de gener de 2018.

b.8) Licitació per a la contractació de les obres d’adequació d’un local per a oficines 
comarcals a la Plaça Joan Carreras Dagas núm. 2 de la Bisbal d’Empordà. Ratificació
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Intervé el president, senyor Joan Català, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atès que per decret de presidència número 2017-0602, del dia 20 de novembre de 2017, es va 
disposar:

“Primer. Aprovar la memòria valorada per a l’adequació d’un local situat a la Plaça Joan Carreras 
Dagas,  2  de  la  Bisbal  d’Empordà  per  a  oficines  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà 
redactada per l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme d’aquest Consell Comarcal i que té un pressupost 
de 59.400,35 euros, més IVA.

Segon. Iniciar expedient administratiu per a la contractació, pel procediment obert, de les obres 
d’adequació d’un local per a oficines comarcals a la Plaça Joan Carreras Dagas núm. 2 de la 
Bisbal d’Empordà, que tenen un pressupost de contractació de 59.400,35 euros, més IVA.

Tercer.  Aprovar  el  plec  de  condicions  per  a  la  contractació  pel  procediment  obert  de  les 
esmentades obres, redactat per l’Àrea de Secretaria, així com la despesa corresponent.

Quart. Disposar la publicació del corresponent anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i al perfil del contractant de la corporació.”

Atès que durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar les següents empreses:

- Riemar Projectes i Instal·lacions, SL
- Obres i Construccions Joan Fusté, SL
- Burgos Gasull, SL
- Construccions Jordi Riera, SL

Vistes  les  actes  de  dies  29  de  desembre  de  2017  i  9  de  gener  de  2018  de  la  Mesa  de 
Contractació d’aquesta licitació i que la Mesa a la seva reunió del dia 9 de gener va proposar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa Obres i Construccions Joan Fusté, SL, com a millor oferta 
econòmica de les presentades i admeses a la licitació;

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 Obres i Construccions Joan Fusté, SL va constituir la fiança definitiva i aportar 
la documentació requerida;

Atès que per  raons d’urgència el  president del  Consell  Comarcal  mitjançant decret  número 
2018-0070, del dia 24 de gener de 2018, va disposar:

Primer.  Adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Joan Fusté, SL el contracte de les obres 
d’adequació d’un local per a oficines comarcals a la Plaça Joan Carreras Dagas núm. 2 de la 
Bisbal d’Empordà per un import de 49.866,59 euros, més 21% d’IVA.

Segon. Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària i als altres licitadors i publicar-ho al perfil 
del contractant.

Tercer.  Disposar  la  formalització  del  contracte  administratiu  dins  dels  15  dies  hàbils  a  la 
notificació de l’adjudicació mitjançant document administratiu, conforme es disposa a l’article 156 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar els decrets de presidència números 2017-0602 del dia 20 de novembre de 2017 i  
2018-0070, del dia 24 de gener de 2018.

3.  CONVENI  DE  DELEGACIÓ  DE  LA  GESTIÓ  DE  LA  RECAPTACIÓ  PER  PART  DE 
L’AJUNTAMENT DE PALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ. 
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 delegació en la recaptació dels tributs, així com en la gestió,  
liquidació,  inspecció  i  recaptació  de  l’impost  sobre  l’increment  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, per part de l’ajuntament de Pals al Consell Comarcal del Baix Empordà;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pals va aprovar l’esmentat conveni en 
data 24 de gener de 2018,

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

Primer.  Aprovar  el  conveni  delegació  en  la  recaptació  dels  tributs,  així  com en  la  gestió,  
liquidació,  inspecció  i  recaptació  de  l’impost  sobre  l’increment  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, per part de l’ajuntament de Pals al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Segon. Facultar el president per a la signatura de l’esmentat conveni.

4. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER 
ALS VEHICLES I DIPÒSITS PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
PER PROCEDIMENT OBERT. INICI DE L’EXPEDIENT

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de carburant en estació de servei per als 
vehicles  comarcals  i  maquinària  dels  serveis  generals  del  Consell  Comarcal  a  la  Bisbal 
d’Empordà i per als vehicles, maquinària i dipòsits del Centre Ocupacional i Especial de Treball 
Tramuntana de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols;

Atesos els informes emesos pel gerent, el secretari i la interventora de la corporació;

Atès que les àrees  de Secretaria i  Intervenció del  Consell  Comarcal  del  Baix Empordà han 
redactat  un  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regirant  la  contractació  pel 
procediment  obert  i  tramitació  ordinària  del  subministrament  de  carburant  per  als  vehicles  i 
dipòsits propietat del Consell Comarcal del Baix Empordà;

Atès el que disposen els articles 109, 150, 157 i 209 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic,

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

5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL TER. RATIFICACIÓ

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

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Antecedents 

1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona en data 19 de novembre de 2015 i  en el  Butlletí  Oficial  de la Província de 
Barcelona en data 20 de novembre de 2015 estableix la necessitat que els membres 
dels  Consorci  acceptin  de  forma  expressa  i  pel  quòrum  pertinent  a  aquells  nous 
membres.

2. L’assemblea  de  data  30  de  setembre  de  2015  el  Consorci  del  Ter,  va  aprovar 
l’acceptació  de  l’Ajuntament  de  Fornells  de  la  Selva  i  l’Ajuntament  d’Osor  com  a 
membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent:

- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva, Osor...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0.

3. L’assemblea  de  data  28  de  setembre  de  2017  el  Consorci  del  Ter,  va  aprovar 
l’acceptació  de  l’Ajuntament  de  Vilobí  d’Onyar,  l’Ajuntament  de  Canet  d’Adri, 
Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a 
membre de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent:
- Inclusió  en  l’apartat  segon de l’article  2  dels  estatuts:  ...  Vilobí  d’Onyar,  Canet 

d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram 1*, 

Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.

4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va 
aprovar  la  modificació  de  les  quotes  dels  ens  consorciats,  resultant  de  la  forma 
següent:

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS 
ENS CONSORCIATS Trams de 

població
Proposta

2018
  Any 2018
SETCASES 0 382,59
SERRA DE DARÓ 0 382,59
QUERALBS 0 382,59
ULTRAMORT 0 382,59
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CAMPELLES 0 382,59
COLOMERS 0 382,59
LES LLOSSES 0 382,59
FOIXÀ 0 382,59
FONTANILLES 0 382,59
GUALTA 0 382,59
LA TALLADA D'EMPORDÀ 0 382,59
JAFRE 0 382,59
ORÍS 0 382,59
OSOR 0 382,59
TAVERTET 0 382,59
ST. JOAN DE MOLLET 0 382,59
SUSQUEDA 0 382,59
VILALLONGA DE TER 0 382,59
VILANOVA DE SAU 0 382,59
TAVÈRNOLES 0 382,59
PARDINES 0* 191,30
MOLLÓ 0* 191,30
SANT ANIOL DE 
FINESTRES

0* 191,30

LLANARS 1 579,09
ST. JORDI DESVALLS 1 579,09
ST. PAU DE SEGÚRIES 1 579,09
CERVIÀ DE TER 1 579,09
LES MASIES DE RODA 1 579,09
MONTESQUIU 1 579,09
CANET D’ADRI 1* 289,55
SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA

1* 289,55

ULLÀ 2 1.168,61
FLAÇÀ 2 1.168,61
ST. JULIÀ DEL LLOR I 
BONMATÍ

2 1.168,61

VERGES 2 1.168,61
BORDILS 2 1.168,61
ST. QUIRZE DE BESORA 2 1.168,61
RIBES DE FRESER 2 1.168,61
STA. MARIA DE CORCÓ 2 1.168,61
AMER 2 1.168,61
CAMPRODON 2 1.168,61
LA CELLERA DE TER 2 1.168,61
St. VICENÇ DE TORELLO 2 1.168,61
GURB 3 1.572,04
ST. JULIÀ DE RAMIS 3 1.572,04
ST. GREGORI 3 1.572,04
LES MASIES DE 
VOLTREGA

3 1.572,04

BESCANÓ 3 1.572,04
CAMPDEVÀNOL 3 1.572,04
ST. JOAN DE LES 
ABADESSES

3 1.572,04
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FORNELLS DE LA SELVA 3* 786,03
VILOBÍ D’ONYAR 3* 786,03
SARRIÀ DE TER 4 1.982,46
ANGLÈS 4 1.982,46
CELRÀ 4 1.982,46
RODA DE TER 4 1.982,46
SANT HILARI SACALM 4 1.982,46
TORROELLA DE MONTGRÍ 6 3.227,56
RIPOLL 6 3.227,56
TORELLÓ 7 4.883,08
MANLLEU 7 4.883,08
SALT 8 6.156,04
VIC* 8* 3.078,02
GIRONA 9** 12.520,78

5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, sol·licitant la 
ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres. 

Fonaments de dret

I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que  els  Consorcis  són  entitats  de  dret  públic,  amb  personalitat  jurídica  pròpia  i  
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del 
sector  públic  institucional,  entre  sí  o  amb  la  participació  d’entitats  privades  pel 
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves 
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el 
règim  d’adscripció,  el  règim  de  personal,  pressupostari  i  de  comptabilitat  i  control 
econòmic financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.

II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen 
aquesta  entitat  pública  de  caràcter  associatiu  i  regula,  entre  altres,  el  règim  i  els 
estatus.

III. Els  articles  312  a  324  del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i 
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament 
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ 
del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions  
i altres entitats consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació 
previst al seu torn als articles 313 i següents.

IV. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal  de regidors,  d’acord amb el  que preveu l'article  47.2.g)  de la  LRBRL i  313.2  
ROAS.

V. Els  acords  plenaris  que  requereixen  per  la  seva  adopció  el  quòrum  de  majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i  tots 
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció 
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les 
disposicions  legals  vigents  en  matèria  de  Règim  Local,  aprovat  per  Reial  decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per  
l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017 provar la modificació 
dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva d’aquesta resolució. 

Segon. Notificar  aquest  acord al  Consorci  del  Ter  i  delegar  al  Consorci  la  gestió per  a la 
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la 
totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats  
Locals de la Generalitat de Catalunya.

6.  RENÚNCIA  DEL  CONSELLER  COMARCAL,  SR.  CARLES  PUIG  MADRENAS. 
ACCEPTACIÓ

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

A continuació intervé el conseller, senyor Carles Puig, dient: “Bon vespre. Primer de tot agrair-vos a 
tots el tracte que he rebut aquí al Consell Comarcal des que vaig entrar. Podria dir... Plego per 
raons personals. En aquest cas tinc molta feina a l’Ajuntament de la Bisbal, temes personals i  
familiars, moltíssimes coses, però també plego per temes polítics. Penso, en aquest cas és una 
opinió personal, suposo que potser també hi ha gent que la comparteix, que l’òrgan del Consell 
Comarcal és un ens totalment tècnic i en aquest cas penso que políticament la feina que fem avui 
queda claríssim, que tots són aprovacions de decrets, que realment políticament aquí no decidim 
gaire res. És un ens, ho heu explicat cinquanta vegades, que rep una sèrie de subvencions i 
tècnicament es decideix on van i penso que amb un Consell d’Alcaldes cada x temps i amb una 
fiscalització de la Generalitat n’hi hauria prou i els consells comarcals funcionarien igual de bé. 
Hauríem de fer  tots  plegats una reflexió política si  realment una estructura política d’aquesta 
manera, realment fa falta. És la meva reflexió personal i per això també una de les raons per les 
que plego és aquesta. Perquè penso que realment la majoria no hi fem gaire res aquí. És una 
opinió personal. En tot cas agrair-vos el tracte perquè sempre ha sigut molt cordial. Sempre heu 
sigut molt receptius amb tots els temes que nosaltres hem plantejat o en aquest cas que jo he 
plantejat i en fi, ens veiem on vulgueu.”

El  president, senyor Joan Català, intervé novament dient:  “Bé, en aquest  cas jo també havia 
apuntat que amb la meva basant diem institucional, crec que estic segur que d’acord amb totes les 
conselleres i consellers del plenari, agrair-te Carles el teu bon tarannà i el teu màxim respecte 
sempre que hem tractat qualsevol tema o qualsevol activitat que portem a terme des del nostre 
Consell  Comarcal.  Reconeixent  una  mica  en  la  línia  de  la  teva  exposició,  reconeixent  que 
certament la dinàmica govern-oposició doncs té poc sentit probablement en moltes ocasions al 
tractar-se d’una administració, com tu deies, que fem molta gestió del dia a dia, però estrictament 
de decisió política en té molt poca, per no dir gens moltes vegades. En tot cas agrair-te totes les  
teves aportacions. Desitjar-te salut i força i endavant. Ja ens anirem veient de ben segur.”

Seguidament  intervé  el  conseller,  senyor  Pedro  Torres,  dient:  “Creo  que  simplemente  es 
acompañar  lo  que  usted  como presidente ha dicho.  Simplemente también darle  las  gracias. 
Creemos que cualquier  persona que se involucra en un trabajo de servicio a los demás, ya 
simplemente merece todo nuestro respecto y toda nuestra admiración. Por lo tanto el trabajo que 
se ha realizado en este foro,  lo que agradecemos y bien compartimos bastante parte de los 
motivos por los cuales usted se ha sentido que no cumple o que no crea la función a la cual quiere 
llegar. Por lo tanto también compartimos su reflexión en el cual entes supramunicipales deberían si 
no conjuntarse, si reunir otra serie de criterios en los cuales pudiéramos llegar a ser inclusive estar 
más cerca de la población. Por lo tanto compartiendo en parte el motivo de su renuncia. También 
agradeciendo el trabajo realizado.”
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El conseller, senyor Joaquim Sabrià, intervé tot seguit dient: “En nom del grup, doncs també Carles 
gràcies per aquest temps que hem estat. Per les teves aportacions. Ha estat un plaer poder 
treballar aquest temps, treballar entre cometes, treballar aquest temps junts. No hem pogut fer 
gaires coses o no hem pogut fer les coses que ens hagués agradat fer. Però bé, res, molta sort i ja 
està. Hi ha moltes coses que ja saps que les compartim.”

A continuació intervé el conseller, senyor Òscar Aparicio, dient: “Agafem la paraula també per 
agrair la tasca que ha fet el senyor Carles Puig en aquesta institució. És veritat i d’això n’hem parlat 
moltes vegades amb molts dels assistents, que no és un ajuntament i per tant el que es debat 
govern-oposició no és el mateix que seria en un ajuntament. Tampoc és la mateixa la tasca ni que 
fem els que estem governant, ni els que estan a l’oposició. Però en tot cas jo sempre em quedo 
amb la part positiva i la part positiva que vostè i el seu grup han fet aquí també ha estat una, la de 
control, perquè jo vinc de la legislatura passada i li haig de dir que la manera de mirar-se els 
expedients o els decrets no era tampoc normal o de preguntar tant pels decrets com han fet vostès 
no era normal i per tant això també ens fa que l’equip de Govern tinguem més tensió, diguem-ho 
així i més ganes diem de mirar-s’ho i per tant de poder contestar les seves preguntes. I també han 
fet aportacions. Recordo, si no vaig mal equivocat, que van demanar quan fèiem les licitacions pels 
productes financers que es demanés a TRIODOS o a Banca Ètica i això es va intentar fer. I per 
tant sí que és veritat que no és el mateix que un ajuntament, però també és veritat que vostès han 
aportat coses. Segurament la dinàmica no és la millor per fer-ho. Però en tot cas nosaltres sempre 
hem intentat rebre o recepcionar les peticions que han fet vostès i com que de tots els presents, 
segurament els que ens veurem més serem nosaltres dos perquè som del mateix municipi, jo sí 
que li agafo la paraula i per tant continuarem parlant, i encara que sigui des de fora espero que ens 
continuï aportant doncs la seva visió respecte la comarca i respecte el Consell.”

Seguidament intervé el conseller, senyor Jordi Soler, dient: “Des del grup de Convergència i Unió 
agrair al company Carles la dedicació que ha demostrat durant tot aquest temps que ha estat 
conseller comarcal. Agrair-li també la seva predisposició sempre a aportar idees. També la feina 
com ha dit bé el company Òscar de control que han fet conjuntament amb el seu company des de 
l’òptica de la CUP. Circumstàncies que sens dubte ens ha enriquit. Hem intentat recollir alguns dels 
seus precs que han fet contínuament. L’Òscar feia referència al tema de la Banca Ètica que s’hi va 
incorporar i amb d’altres que han anat fent i per tant penso que la seva actuació ha sigut altament 
positiva. També des de la comprensió, perquè això ho hem parlat vàries vegades, sobretot amb el 
tema de pressupostos que a mi em toca portar,  de la feina que es pot fer dins d’un Consell 
Comarcal, que certament és limitada i ve molt donada per aquestes subvencions finalistes que 
rebem, doncs també des d’aquesta comprensió entenem perfectament la seva posició. Li desitgem 
molta sort en el camí que avui emprèn fora d’aquest Consell Comarcal i molta sort a l’Ajuntament 
de la Bisbal i a nivell personal també li desitgem. I evidentment sap que ens té a la seva entera 
disposició per qualsevol cosa que desitgi.”

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

Vist l’escrit presentat el dia 5 de febrer de 2018, pel conseller del grup comarcal Candidatura 
d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA), senyor Carles Puig Madrenas en el qual manifesta la 
seva voluntat de renunciar al càrrec de conseller comarcal d’aquesta corporació;

Atès  el  que disposa l’article 21 de la  Llei  de l’organització  comarcal  de Catalunya (Decret  
legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós) i el Decret 12/1988, de 13 
de gener, sobre la designació de suplents als Consells Comarcals i l’acta de la Junta Electoral 
Provincial de Girona de data 29 de juny de 2015 de proclamació dels consellers comarcals i els  
seus substituts de la comarca del Baix Empordà,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:
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Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal presentada pel senyor 
Carles Puig Madrenas.

7. ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

8. PRECS I PREGUNTES

Intervé el conseller, senyor Carles Puig, dient: “Hi ha un tema que em preocupa, que ja ho vaig 
plantejar no sé quin ple era, que era el tema dels plans d’ocupació aquests que es fan, que ara 
per exemple jo treballo a Torroella i han entrat 30 persones. Un dels problemes que hi ha i 
creiem que es  podria treballar,  i  jo  us  ho poso sobre la  taula,  és  el  tema que molta  gent  
d’aquesta  que ve a  treballar  no  té  coneixements  ni  de català  ni  de castellà.  I  això és  un  
problema perquè els que estem treballant quan has de dir fes una feina, hi ha molts problemes.  
I jo plantejaria, tenim unes oficines de català a tots els municipis, a la Bisbal, a Palamós, a 
Torroella i estaria bé que a la gent que se’ls hi fa aquest contracte de 6 mesos perquè treballin  
se’ls obligui, entre cometes, parlo entre cometes, que facin algun curs de formació a l’època 
que no treballen perquè la propera vegada que tornin a treballar doncs tinguin aquesta formació 
i en l’àmbit laboral doncs no hi hagi aquests possibles conflictes perquè a vegades hi són. El  
tema de la comunicació és molt important sobretot en feines manuals. Ho deixo sobre la taula i  
si ho voleu treballar doncs...”

Contesta el president, senyor Joan Català, dient: “Ja ho havíem comentat. Realment es fa una 
mica difícil, perquè em sembla que tots són contractes de sis mesos, si no recordo malament, i  
per  tant  ja ho havíem traslladat  en el  moment  que havia  sortit  al  cap d’àrea de Promoció 
Econòmica, però evidentment es clar s’ha de donar diem prioritat al tema de seguretat i d’altres 
qüestions, però bé reconeixem que estaria bé que hi hagués aquest avenç amb el coneixement 
de les llengües pròpies del nostre país.”

A continuació intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, dient: “Jo demanaria, volia demanar 
al senyor secretari si l’explicació que ens va fer a la Junta de Portaveus del tema de les places,  
dels interinatges, de la regularització d’aquelles places, si la podria explicar perquè no ho he 
sabut explicar jo bé als companys. Gràcies.”

Intervé el secretari, que subscriu, dient: “En primer lloc lamento als que des del mes de juliol 
m’heu escoltat moltes vegades en el Consell de Presidència i a les comissions informatives i en 
algun lloc més o foros més privats el tema de les contractacions. A veure, aquesta administració 
comarcal  és  diferent  als  ajuntaments  de  la  comarca  en  l’aspecte  que  nosaltres  tenim  un 
moviment  de  personal,  com veieu  Ple  rere  Ple  tremendo.  Fins  ara  tenim  una  plantilla  de 
personal temporal molt gran i que molts contractes no es renoven perquè pertoquen a plans o  
subvencions  concretes.  Però  hi  ha  un  altre  gruix de personal en què  comencem per  una 
subvenció que es va renovant, etc. El problema surt a partir del mes de juliol quant a la gestió  
de personal, quant a la qüestió dels contractes temporals per quan la Llei de Pressupostos de 
2017 incorpora  un  pacte  en  què  les  administracions  públiques,  no  solament  l’Estatal,  sinó 
també la resta, perquè em consta que és una reivindicació que s’ha fet per part dels sindicats a 
totes  les  administracions,  s’incorpora  una  sèrie  de  mesures  importants.  Alguna d’aquestes 
mesures són francament positives i altres no són tan positives. Una de les qüestions és que 
s’ha obert per una part una tassa de reposició del 100% per determinats tipus de llocs de treball  
que hi hagi vacants. En el cas del  Consell  Comarcal no teníem aquesta tassa de reposició 
perquè  no  tenim  funcionaris  pràcticament  i  perquè  el  personal  laboral  fixa  no  s’ha  jubilat,  
continua i no hem tingut tassa de reposició. Però també establia una mesura important. Els 
sindicats sempre han denunciat a les administracions públiques que la pròpia administració 
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incomplia  la  normativa  de  l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  que  estableix  que  els  
contractes de serveis o obres determinades no poden superar el termini de tres anys. Aquesta 
qüestió determinava que a diferència del que passa a una empresa privada quan un treballador 
contractat supera aquest marge dels tres anys, es considera fixa de plantilla. En el cas de les 
administracions públiques no és així. Aquest treballador que tingui una temporalitat superior a  
tres  anys  passa  a  una  consideració  d’indefinit,  però  no  és  fix  de  plantilla.  Quina  és  la 
diferència? Per a passar la condició de fix de plantilla, aquest treballador públic ha de fer, ha de 
superar i ha de fer unes proves selectives concretes per a la condició de fixa de plantilla. Sigui  
fixa  de  plantilla  laboral  o  que  se  li  ha  creat  la  plaça  de  funcionari.  Però  no  passa 
automàticament  a  la  situació  de  fix  de  plantilla,  sinó  que  és  indefinit.  Això  moltes  
administracions, des de l’Estat, a les autonòmiques, com nosaltres, ens hem trobat que teníem 
una borsa de personal interí o temporal que superava el màxim de temporalitat dels tres anys i  
sabíem perfectament que aquestes persones eren indefinides. Per què no hem convocat les 
places d’aquestes persones? Per diverses raons. Una primera perquè aquest Consell Comarcal 
no  té  recursos  propis  i  molts  d’aquests  llocs  de  treball  hem  d’anualment  de  demanar  la  
subvenció  corresponent  pel  seu  finançament.  Això  ens  perjudica  evidentment.  La  senyora 
interventora no pot assegurar el finançament d’aquesta plaça i aleshores no puc convocar una 
plaça que no tinc recursos consolidats. Però, per altra part ens hem trobat, a partir sobretot del 
2011 amb unes limitacions de la pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en les que 
prohibia  taxativament  la  creació  de  nous  llocs  de  treball.  Pel  qual  teníem  dos  handicaps 
notables.  I  això què ha generat,  doncs ha generat  que no solament  aquesta administració 
comarcal, sinó moltes administracions, i estem veient a nivell de premsa la polèmica que hi ha i  
les convocatòries de nivell  de l’Estat  i  d’altres administracions  de places  o  regularitzacions 
d’aquests llocs de treball. Què han fet els sindicats i  l’administració? Doncs han pactat una 
regularització  pels  contractes  de  determinats  tipus  de  serveis  o  places  que  estiguessin  o 
tinguessin una durada de tres anys a comptar enrere del 31 de desembre de 2016. És a dir un 
treballador que tingués un contracte que superés els tres anys el 31 de desembre de 2016 cap 
a darrere, és a dir des del 2013 estigués contractat i que pertoqués a un servei determinat, en 
el cas del Consell Comarcal, Serveis Socials, Recaptació, Polítiques Actives d’Ocupació, etc. i 
alguns altres supòsits que entrarien en un cas diferent, doncs podem regularitzar-lo. Això ho 
hem fet. I en la plantilla que hem aprovat en el 2017, i en el desembre de 2017 per al 2018 hem  
incorporat i hem creat places d’aquest tipus. Intentem regularitzar, en la mesura del possible,  
aquests llocs de treball que entren en aquests supòsits, és a dir tenir una antiguitat de més de  
tres anys enrere del 2016. Entrem tot el personal que tenim de serveis socials que en el 2016, 
el 31 de desembre, tingués ja tres anys de contracte. Estem mirant contractes de cadascú.  
Hem convocat  ja una primera tongada per  regularitzar  aquesta situació.  Què pretenien els 
Sindicats a l’administració, doncs evidentment reduir la borsa d’interinatge, reduir el personal 
temporal i en definitiva regularitzar una situació absurda que l’administració imposava multes 
als  empresaris  que  tenien  indefinits  i  per  altra  part,  nosaltres  tenim  una  borsa  eterna 
d’indefinits. Això evidentment s’ha de regularitzar. Per contra, els sindicats evidentment diuen, 
pactem la regularització. És més, està prevista, el que passa és que no es desencalla la llei 
futura de pressupostos de 2018, una mesura més àmplia de regularització. Per què? Perquè 
molts treballadors, i molts sindicats també es van queixar que solament determinats serveis que 
detalla  la  Llei  es  poden  regularitzar.  Es  clar,  nosaltres  al  Consell  Comarcal  tenim  bossa 
d’indefinits  que no solament  pertoquen a Serveis  Socials,  a  Recaptació,  Polítiques  Actives 
d’Ocupació o altres supòsits que entren. Hi ha altre gent. I està previst, si s’aprova aquesta Llei 
que s’obri el ventall. Estem pendents si es desencalla o no aquesta Llei. De moment tenim 
aquest  marc legal del  2017. Per contra, els sindicats van exigir  i  està recollit  en la Llei  de  
Pressupostos, home admeten aquesta situació de fet, de regularització d’aquest personal que 
tingui més de tres anys, però l’administració ha d’evitar i marca sota responsabilitat dels òrgans 
competents de personal, evidentment els que determinen la contractació, el Ple i el president, 
que ordenen la contractació, han d’evitar la nova creació de bosses d’indefinits. Vostè a partir  
d’aquest moment és un empresari normal, no pot ser que creem més situacions d’interinitat i  
aleshores vostè ha d’evitar com administració pública que a partir d’ara, tot el contracte que 
superi els tres anys, ha de denunciar la seva extinció. És a dir a aquesta persona no se la pot  
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tornar a contractar, no se la pot tornar a prorrogar. Això és una pràctica que molts ajuntaments  
havien utilitzat  i  altres llocs  havien sigut  més benvolents  perquè evidentment  esperaven la 
regularització. Esperaven la possibilitat de cobrir aquesta plaça definitiva, com temps enrere es  
podia, cosa que no vam... Ara podem en aquest supòsit. Torno a insistir el problema està en 
què ara està claríssim i no solament perquè ho digui aquest secretari, és que he consultat, hem 
mirat, hem buscat... que aquests contractes que expiren als tres anys, evidentment no els puc 
prorrogar.  Això és així.  Què estem intentant  fer? Estem intentant  buscar  solució a aquests 
supòsits. Evidentment estem parlant de places en les que d’alguna manera hi ha un servei que 
es va prorrogant, és a dir que estimem que continuarà la necessitat del servei i estem valorant 
què hem de fer en aquests supòsits d’aquestes persones que compleixen els tres anys. En 
alguns  casos,  si  podem crear  la plaça,  perquè entra dins aquests supòsits  aquests,  doncs 
crearem  la  plaça  i  convocarem  la  plaça.  No  per  aquesta  persona,  perquè  és  lliure,  però 
evidentment aquesta persona que porta tres anys tindrà un bagatge d’experiència professional 
que li servirà com a puntuació en el concurs. I tindrà un bagatge de pràctica que li servirà molt  
per  desenvolupar  l’examen.  Estem  intentant  resoldre  tots  els  supòsits.  Algunes  vegades 
podem. Altres no tant. Però dins el marc que em dona la Llei intentarem evidentment causar, 
primer, menys perjudici als serveis i evidentment també menys perjudici als companys, és a dir 
als  treballadors d’aquesta casa. Però a vegades,  sentint-ho molt,  no hem trobat la solució. 
Estem  mirant  alternatives  per  regularitzar  el  màxim  possible  el  personal  indefinit.  I  dins 
d’aquesta línia no solament hem fet en el mes de desembre, sinó ja en el mes d’octubre vam 
modificar la plantilla per supòsits de gent que portava molt de temps a la casa i que estaven  
vinculats a una subvenció que vencia al mes de desembre i que no la podem prorrogar. Hem 
creat la plaça i ara en el mes d’abril segurament podrem fer les proves i resoldre definitivament  
aquesta situació. No sé si m’he explicat suficientment, però és la situació que tenim. Intentem 
resoldre, en la mesura del possible, tots els supòsits. Alguns no podem, però ho intentem.”

De  nou  intervé  el  conseller,  senyor  Joaquim  Sabrià,  dient:  “Moltes  gràcies  per  aquests 
aclariments. De quantes classes places estaríem parlant?”

El secretari, que subscriu, contesta dient: “Tenim tres anys per regularitzar. Hem començat el  
2017 i continuarà el 2018 i 2019. Però per aquest any estem parlant d’unes 20, en una primera 
tongada. Estem mirant d’intentar en el mes d’abril o al mes de juny fer una nova modificació de 
nous supòsits. És més, si la Llei de pressupostos tira endavant i s’obre el ventall seran molt 
més. Però ho estem intentant. El que passa és que hi ha una feina de depuració de supòsits.  
Segon, hi ha una feina de convocar les places i de regularitzar aquesta situació. Però en aquest  
moment hi ha en marxa són el personal de Promoció Econòmica, que són 5 places, hi ha 4 o 5 
de Benestar  Social,  hi  ha  2  tècnics  informàtics.  Aquests  són  els  que  estan en  marxa  ja  i 
intentarem posar  en marxa alguns  supòsits  més i  està  tot  en l’oferta  d’ocupació  que hem 
aprovat en el mes de desembre. Estem fins i tot revisant supòsits per intentar solventar. Sé que  
hi ha queixes d’alguns serveis, però intentarem resoldre en la mesura del possible. Jo el que no 
puc fer, entendreu, és passar contractes al president o pròrrogues de contractes sabent que 
superen els tres anys. Seria una irresponsabilitat per la meva part dir que no passa res. Si el  
jutge determina que aquest  supòsit  és indefinit,  convocarem la plaça. El  jutge no donarà a 
aquesta persona, que no ha fet proves per plaça fixa, la plaça. No li dona. Li reconeixerà la 
situació d’indefinit i ens obligarà a convocar la plaça, però no li donarà la plaça. La plaça no la  
dona  el  jutge,  la  dona  un  procés  selectiu.  Però  estem en  continu,  mirant  de  resoldre  els 
supòsits. El mes de desembre es va produir que hi havia una persona que estava vinculada em 
sembla a Serveis Socials de Palamós. Va venir a parlar. Em van explicar la situació i em va 
saber molt de greu, però jo no tenia marge de temps per buscar una solució a aquesta persona 
i  vam haver  de  denunciar  el  contracte  perquè  complia  els  tres  anys.  Vam mirar  amb els 
advocats que ens assessoren, laboralistes, que ens porten els plets i  es clar no van trobar 
sortida. Això no vol dir que aquesta persona no es pugui presentar a places que ara traiem de  
la seva categoria. Perfectament pot i tindrà també mèrits perquè... O sigui que és obert, però 
s’ha de presentar. És el que tenim. Per qualsevol cosa estic a la seva disposició. És un tema  
delicat.”
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El conseller, senyor Joaquim Sabrià, continua dient: “Pot ser no era el lloc de fer la pregunta, 
però hem aprofitat que som tots aquí i són temes de delicats, que a vegades la gent et pregunta 
i crec que avui que hi som tots... Gràcies.”

Intervé el  president, senyor Joan Català, dient: “A més a més el  que ha demanaves afecta 
bastanta gent. Vull dir que amb aquests tres anys, perquè ja només ens en queden dos, 18 i 19 
doncs hi ha bastanta gent afectada. És un tema rellevant, no és un tema petit, sinó que a la 
casa és rellevant perquè a més a més, evidentment la nostra obligació és complir la legislació 
i...  Però  d’altra  banda és  gent  que  en  els  diferents  serveis  del  Consell,  doncs  hi  aporten 
experiència i aporten molta capacitat de treball, i d’alguna manera aquesta legislació, portada a 
l’extrem posa en risc la bona feina que fem. Per tant ens trobem una mica atrapats amb la  
legislació d’una banda i  de l’altra el  fet que hem de prescindir  a l’espera que hi  hagi unes 
proves i que es puguin reincorporar de persones amb unes capacitats i una preparació molt 
encomiable. I per tant estem amb aquesta situació.”

De nou intervé el conseller, senyor Joaquim Sabrià, preguntant: “Hi ha alguna àrea en concret  
en què se’n ressenti el servei o els companys o això?”

Contesta el president, senyor Joan Català, dient: “Totes les àrees. En aquest cas, els primers 
ha sigut Promoció Econòmica. Tenim ja dues persones que eren dos AODL que estaven en 
aquesta situació que des del desembre se’ls ha substituït. Era una persona que tenia molta 
experiència. Ara s’ha incorporat una persona, jove, però es clar ha d’agafar tota l’ona diem i tota 
la capacitat de treball que tenien aquestes persones que no han pogut de moment renovar el  
contracte a l’espera que es convoquin les places. Per tant, aquesta situació, ara potser en un 
primer terme la més afectada és l’Àrea de Promoció Econòmica, després a darrera d’aquests 
ens venen...”

El secretari, que subscriu, continua dient: “Algun cas que hem tingut a serveis socials i algun 
cas més, però... A Recaptació també hem tingut daltabaixos de gent i tal, i que tindrem, perquè 
els venç el contracte i no han fet les proves o no han superat les proves que havien convocat 
per exemple per administratius. No es van presentar. És la situació que tenim. Estem mirant  
alternatives, però no és factible segons quin tipus de fer, la condició d’interins, de funcionaris  
interins. Però es clar per fer funcionaris interins vol dir que en molts casos hem de crear la 
plaça  o  algun  programa  a  efecte  i  es  clar,  hi  ha  places  que  podem configurar-les  com a 
funcionaris,  però  hi  ha  d’altres  places  que  no  les  podem  configurar  tan  fàcilment  amb 
funcionaris.  I  dic  per  exemple  tenim  personal  afecte  a  convenis  amb  ajuntaments  que 
l’ajuntament  ens  demana o  ens  encarrega  la  prestació  d’un  servei,  i  nosaltres  contractem 
personal, i sempre posem una clàusula de seguretat, de si l’ajuntament X revoca la delegació o  
vol  assumir  la  gestió  directa,  subrogui  també  el  personal,  perquè  sinó  ens  el  quedarem 
nosaltres, sense el servei. Però es clar, si aquest personal li donem la condició de funcionari  
interí, no hi ha subrogació. No és aplicable l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, per la qual  
cosa és un tema delicat. Però, intentarem resoldre tots els supòsits. Serà difícil tots. La majoria 
intentem que sigui així. Les convocatòries són lliures. Hi ha un apartat del temari específic de 
les funcions que cadascun d’ells porta a terme. Hi ha un apartat genèric, més petit de temes  
d’administració: el que és un Consell Comarcal, administració pública... És normal, que ha de 
saber una persona que s’incorpora a l’administració pública el que és la seva empresa, perquè 
ens  trobem  moltes  vegades  que  fem  contractacions  temporals,  fem  una  prova  pràctica  i 
s’incorporen a l’ajuntament o al Consell Comarcal, en aquest cas, i desconeixen el que és el  
funcionament  de  l’administració  pública.  És  interessant  que  almenys  tinguin  unes  nocions 
bàsiques de coneixement del que és l’administració pública. I per últim un cas pràctic. D’alguna  
manera no diem que sigui fàcil, perquè tothom està en igualtat, però una persona que tingui  
experiència en el lloc de treball, diguem-ho així, francament si fa un esforç, pot acabar ocupant  
definitivament el lloc de treball.”
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Tot  seguit  intervé el  conseller,  senyor  Pedro Torres,  dient:  “Nosotros  dado que en  el  mes 
próximo… pues no hay convocatorias de comisiones informativas ni de pleno, no quisiéramos 
dejar pasar la oportunidad de algo tan importante que ocurrirá el 8 de marzo. Creemos que esta 
huelga que hay convocada por  la entidad de feministas en favor  de reconocimiento de los  
derechos laborales, y no laborales, sociales de todas las mujeres del país y del mundo, huelga 
en la cual creemos que inclusive todos deberíamos estar no solamente convocados, sino ser 
partícipes de ella, los hombres los primeros que deberíamos de reconocer estos derechos que 
ellas nos están pidiendo des de siglos y que les cuesta tanto que sean aceptados. Por lo tanto  
este grupo de Iniciativa per Catalunya Verds pide si podríamos llegar, simplemente a un par de  
acuerdos en esta noche, en este plenario del Consell Comarcal del Baix Empordà en el cual el  
Consell Comarcal del Baix Empordà daría total apoyo a la propuesta de esta huelga feminista 
prevista para el 8 de marzo, inclusive facilitando la información a las trabajadoras del ente para 
que pudieran manifestarse de forma libre, y voluntaria, en favor  del  reconocimiento de sus 
derechos, que por desgracia tienen que pedirlo de esta forma. Y en el segundo de los acuerdos 
y peticiones que haría este grupo sería que se utilizara todos los medios de comunicación que 
tiene el ente, este Consell Comarcal del Baix Empordà, para dar a conocer a todas y a todos,  
sobre  todo,  de que  hay  esta  huelga  y  que  estamos  en  la  obligación  de  luchar  por  estos  
derechos de los cuales creo que poco a poco y con la mayor realidad posible deberíamos de 
reconocer de forma definitiva. Es la petición de este grupo comarcal.”

Intervé el president, senyor Joan Català, dient: “No veig, en principi no sé els diferents grups...  
si estem parlant de traslladar la informació a les nostres treballadores, no veig cap inconvenient  
i de donar a conèixer aquesta convocatòria, que jo sincerament no n’era massa coneixedor, per 
tant doncs tampoc hi veig problema. Si ens fa arribar la informació, doncs si és que vostè en 
disposa  més  concret  i  sinó,  en  el  moment  que  la  tinguem,  la  farem arribar  a  les  nostres 
treballadores i als nostres treballadors, perquè entenc que és una qüestió que afecta a dones i 
homes, amb el compromís d’aquesta igualtat que tots hem de desitjar.”

De nou intervé el  conseller,  senyor Pedro Torres, dient:  “Si  me lo permite señor presidente 
mañana le  haré llegar  una  moción tipo de una  declaración tipo  que ha  sido aprobada no 
solamente por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT sino creo que más por las entidades  
feministas que son las que realmente lideran dicha propuesta de huelga general y se la haré  
llegar  a  Secretaría  para  que  puedan  hacer  uso  de  esta  manifestación  de  apoyo  y  de 
solidaridad. Sobre todo de apoyo a esta huelga que creemos que es necesario.”

Intervé el  conseller,  senyor  Jordi  Soler,  dient:  “En referència  al  que diu el  company Pedro 
Torres, dimecres tenim una reunió amb el comitè d’empresa. Si ho tenim demà doncs els hi  
faríem arribar.”

A continuació intervé el conseller, senyor Sebastian Mateo, dient: “He llegado tarde y no me he 
podido despedir del compañero de la CUP. Aprovecho solo esta toma de palabra para decirte 
que ha sido un placer haberte conocido como persona, a parte de las ideologías que tengamos,  
siempre que hemos hablado hemos sido bastante coherentes y me ha sido un placer conocerte 
y me despido de ti.”

Intervé  el  conseller,  senyor  Carles  Puig,  dient:  “A  pesar  que  defensem  coses  totalment 
diferents, sempre ha sigut un tracte molt cordial.”

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

Consell Comarcal del Baix Empordà
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