
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Mandat:     2015-2019 
Sessió núm.:  PLE2019000002  
Data:  17 de juliol de 2019 
Hora:  19:00 h. 
Caràcter de la sessió:  Sessió Extraordinària 
Convocatòria:   1ª 
Lloc:  Sala de Plens del Consell Comarcal de la Garrotxa 

 
 

ASSISTENTS 
 
President: 
 
Sr. Santi Reixach i Garriga   (JUNTS) 
 
Consellers/es: 
 
Sra. Fina Surina i Gelis  (JUNTS) - portaveu 
Sr. Jordi Cargol Cros   (JUNTS) 
Sr. Bernat Sanz i Fernández  (JUNTS) 
Sr. Albert Fàbrega Sanchez  (JUNTS) 
Sr. Joan Gainza Agustí  (JUNTS)  
Sr. Aniol Sellabona i Aguilera  (JUNTS) 
Sr. Jordi Güell i Güell   (JUNTS) 
Sra. Gemma Canalias i Rafel (JUNTS) 
Sra. Montserrat Torras i Surroca (JUNTS)  
Sr. Pere Vila i Frigola   (JUNTS)  
Sra. Maria Vidal i Jodar  (JUNTS) 
Sr. Antoni Arimany i Torrent  (JUNTS) 
Sr. Miquel Puig i Castañé  (JUNTS) 
Sr. Miquel Reverter i Tres   (ERC-AM) -  portaveu 
Sr. Pep Companys i Güell  (ERC-AM) 
Sr. Josep Calm i Masó  (ERC-AM) 
Sr. Josep Alfred Cairó i Munné (ERC-AM) 
Sra. Rosa Maria Gonzàlez Arnau (ERC-AM) 
Sr. Vicent Xavier Micó i Vidal  (ERC-AM) 
Sra. Judit Martra i Serrat  (ERC-AM) 
Sr. Joan Planella i Quer  (ERC-AM) 
Sra. Isabel Rigat i Aulí  (ERC-AM) 
Sr. Lluís Riera i Callís   (AMUNT) – portaveu 
Sr. Josep Guix Feixas   (CP) – portaveu 
 
Secretària :  Sra. Alícia Vila i Torrents 
 
Interventora: Sra. Anna Morell i Arimany 



 
 
 

 
 

 
Hi assisteix amb veu i sense vot el gerent, Sr. Sergi Martí i Arau.  
  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Un cop comprovada l’existència del quòrum legal necessari perquè es pugui iniciar la sessió del 
Ple, el president declara oberta la sessió i dóna la benvinguda a tots el consellers del nou mandat i 
manifesta que espera fer una bona feina per la comarca amb l’ajuda de tots 
 
Tot seguit es passen a tractar els punts de l'ordre del dia. 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DELS 
VICEPRESIDENTS DEL CONSELL COMARCAL 
 
Antecedents 
 
En data 11 de juliol de 2019 es va portar a terme el Ple de Constitució del Consell Comarcal de la 
Garrotxa en el qual es va elegir el Sr. Santi Reixach i Garriga president de la corporació.    
 
La legislació vigent de règim local i comarcal estableix l'organització bàsica del Consell Comarcal 
mitjançant uns òrgans preceptius entre els quals hi ha la vicepresidència. 
 
El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de 
substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions. 
 
Aquest nomenament s'ha de fer per Decret, que se'n donarà compte al Ple. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Articles 127 i 128 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Per tot l'anterior, 
 
Decreto: 
 
1.  Nomenar la Sra. Fina Surina i Gelis, com a Vicepresidenta primera i al Sr.  Jordi Cargol i Cros, com 
a Vicepresident segon.  

 
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre indicat, en cas de vacant, absència o 
impediment, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent, alhora, 
responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. 

 
2.  Donar compte d'aquest Decret al Ple de la corporació. 



 
 
 

 
 

Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers Sra. Fina Surina i Gelis i Sr. Jordi Cargol i Cros. 
 
2. Traslladar aquests acords a la gerència i a totes les àrees del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d’edictes del Consell i també al Portal de Transparència. 

 
 
El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE CONSELLERS DELEGATS 
 
Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon determinar l’organització i funcionament 
del consell Comarcal. 
  
A fi de completar l'organització bàsica del Consell la presidència ha proposat organitzar l'exercici 
de les competències del Consell a través de catorze àrees de govern i tretze conselleries. 
 
El Reglament Orgànic Comarcal estableix el règim dels consellers delegats, preveient  són aquells 
conseller que per Decret de Presidència, se’ls ha efectuat una delegació especial per una comesa 
específica, entesa com la gestió continuada d’una àrea funcional.  
 
Per altra banda l'article 56 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que la presidència pot també 
conferir delegacions especials per a comeses específiques a favor de qualsevol membre de la 
corporació, encara que no pertanyi ni sigui membre del Consell de Presidència. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 138 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Article 56 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Per tot l’anterior, 
 
Decreto 
 
1. Efectuar la delegació genèrica de l’àrea de Govern que s’indica en els següents consellers: 
 
 

  



 
 
 

 
 

Fina Surina Gelis Vicepresidenta 1a 

Consellera comarcal delegada d’Acció Social 

 

Jordi Cargol Cros 

 

Vicepresident 2n 

Conseller comarcal delegat de Medi Ambient i 

Salut Pública i Emergències 

 

Jordi Güell Güell 

 

Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, 

Infraestructura i Energia 

 

Joan Gainza Agustí 

 

Conseller comarcal delegat d’Assistència als 

Municipis 

 

Pere Vila Frigola 

 

Conseller comarcal delegat de Desenvolupament 

Local 

 

Maria Vidal Jodar 

 

Consellera comarcal delegada de Turisme i Cultura 

 

Gemma Canalias Rafel 

 

Consellera comarcal delegada d’Educació 

 

Aniol Sellabona Aguilera 

 

Conseller comarcal delegat de Joventut 

 

Montserrat Torras i Surroca 

 

Consellera comarcal delegada de Gestió 

Econòmica 

 

Albert Fàbrega Sánchez 

 

Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure 

 

Bernat Sanz Fernández 

 

Conseller comarcal delegat de Sistemes 

d’Informació 

 

Antoni Arimany Torrent 

 

Conseller comarcal delegat d’Organització Interna 

 

Miquel Puig Castañé 

 

Conseller comarcal delegat de Consum 

 
 
Els consellers delegats d’una conselleria tindran la facultat de dirigir i gestionar els serveis 
corresponent a les matèries que es descriuen en cada cas, i formular les propostes de resolució 
que estimin oportunes. En tots els casos, la facultat de resoldre els expedients amb actes 
administratius que afectin a tercers, serà exercida per l’òrgan de la corporació que tingui atribuïda 
o delegada la competència. 
 
2. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
3. Donar compte d’aquest Decret al Ple de la corporació. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords a tots els consellers i conselleres que integren la corporació, a tot el 



 
 
 

 
 

personal del Consell Comarcal de la Garrotxa, al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, SIGMA i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Publicitat 
 
1. Fer públics els presents acords mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
al taulell d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal. 
 

El President presenta la proposta  

 
El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL DE 
PRESIDÈNCIA I AL GERENT 
 
Antecedents 
 
1. Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis lectorals del 26 de maig 
de 2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, establir totes les directrius organitzatives de 
funcionament del Consell Comarcal, entre les quals hi ha l’atribució de competències al Consell de 
Presidència. 
 
Les competències originàries són les que la Llei o, en el seu cas, el Reglament Orgànic Comarcal, 
atribueix a cadascun dels òrgans de la Corporació. 
 
Dins de l’àmbit de les seves respectives competències originàries el Ple i la Presidència poden 
delegar-les, amb els límits fixats pels articles 52.4 i 53.3del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
L’article 13 del Deret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOC) i l’article 123 del Reglament Orgànic Comarcal del 
Consell Comarcal de la Garrotxa (ROC), estableixen que el President té, entre d’altres, 
competència per: 
 

a) Contractar obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics i assistències 

tècniques, d’acord amb les bases d’execució del pressupost i sempre que la quantia no 

excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, no del 50% del límit 

general aplicable al procediment negociat d’acord amb els articles 141.g), 182.i) i 210.h) 

del RD Legislatiu 2/2000 de 16 de juny. 

b) Aprovar projectes d’obra i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o 

concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

c) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal 

aprovada pel Ple de la corporació, aprovar contractacions del personal d’acors amb els 



 
 
 

 
 

procediments de selecció aprovats, i distribuir les retribucions complementàries que no 

siguin fixades i periòdiques. 

 
2. En relació a les competències en matèria de contractació, el TRLOC i el Reglament orgànic 
comarcal efectuen una assignació de competències entre el Ple comarcal i el President en funció 
de si la quantia del contracte supera el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost i el 50% del límit 
general aplicable als contractes susceptibles d’utilitzar el procediment negociat per raó de la 
quantia i de si es tracta de contractes plurianuals o no. 
 
Amb l’entrada en vigor de les noves directives de contractació i la nova llei de contractes del 
Sector Públic, L 9/2017, de 8 de novembre, el procediment negociat per raó de la quantia ha 
desaparegut, i per tant, aquest límit ja no és d’aplicació per determinar les competències del Ple o 
del President en matèria de contractació. Restant operatiu com a valor de referència per assignar 
les competències en matèria de contractació a un òrgan o l’altre únicament el 5% dels recursos 
ordinaris de Pressupost i la durada dels mateixos. 
 
3. Pel que fa a l’aprovació de projectes d’obres i serveis, la competència s’atribueix a l’òrgan que 
en sigui competent per a la seva contractació per tant és el Ple o el President i la voluntat d’aquest 
és delegar l’adopció d’aquests acords en el Consell de Presidència, que és també a qui se li vol 
delegar la competència en matèria de contractació amb l’excepció d’aquells contractes que tinguin 
un import inferior a 300€. 
 
4. Finalment, també es proposa delegar en el Consell de Presidència l’aprovació de l’oferta pública 
d’ocupació segons el pressupost i la plantilla aprovats anualment. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya.  
 
Article 53. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Article 123 i 135 del Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
Per tot l’anterior 
 
Proposo 
 
1. Delegar al Consell de Presidència l’adopció dels acords relacionats amb les matèries següents: 
 

a) En matèria de contractació, contractar obres, subministraments, serveis, concessions de 

serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats d’acord amb les 

bases d’execució del pressupost i sempre que el seu import sigui superior a 300€ i no 

superi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost. 

 
La delegació comprèn l’aprovació de l’expedient, dels plecs de clàusules administratives 
particulars i tècniques; l’autorització i disposició de la despesa; l’adjudicació i totes aquelles 
relatives a l’execució -incloent l’aprovació de les factures o certificacions d’obres 



 
 
 

 
 

corresponents-; la modificació; la resolució i la pròrroga contractual; excepte aquells actes 
de tràmit en l’expedient que no siguin concloents i que suposin, entre d’altres, el 
requeriment de documentació als licitadors, l’esmena de sol·licituds, o similars. Aquesta 
delegació també inclou l’aprovació dels contractes menors d’obres subministraments i 
serveis. 
 
No s’inclou en la delegació l’exercici de determinades competències que es concreten en 
l’adopció dels acords i la realització dels actes següents: 

 l’acord d’inici de l’expedient. 

 la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en que no 

hi hagi Mesa de Contractació. 

 el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació. 

 el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte susceptible 

de recurs especial en matèria de contractació. 

b) En matèria de personal, aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la 

plantilla de personal aprovada pel Ple de la corporació, aprovar contractacions del personal 

d’acord amb els procediments de selecció aprovats, i distribuir les retribucions 

complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

c)  Aprovar projectes d’obra i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o 

concessió i estiguin previstos en el pressupost  

 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords a les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal, al Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes i al portal de transparència del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
El president dóna al paraula a la secretària que explica quins són els criteris que s’han utilitzat per 
delegar les competències al CP tant les que són del president com les que són de Ple: fer més àgil 
la gestió del assumptes del Consell i atribuir-li aquelles competències que necessiten que es 
puguin resoldre amb més rapidesa que la que permet la periodicitat bimensual del ple.  Tot seguit 
detalla les competències que el President delega al Consell de Presidència en matèria de 
contractació; personal; aprovació de projectes d’obres i serveis. 
 

El President presenta la proposta  

 
Ple se'n dóna per assabentat. 
 



 
 
 

 
 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS COMARCALS, EL 

NOMENAMENT DE PORTAVEUS I DETERMINACIÓ DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES 

ALS GRUPS  

Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon adoptar els acords en relació a 
l’organització i funcionament del Consell Comarcal. 
 
El Reglament Orgànic Comarcal estableix que els membres del Consell Comarcal es constituiran 
en grups polítics comarcals que actuaran a través de portaveus. 
 
Els consellers/es han de presentar a la Presidència una declaració on han d'expressar el grup 
comarcal al qual desitgen ser adscrits. La no manifestació expressa abans de la sessió 
constitutiva de la corporació suposarà l'adscripció al grup corresponent a la candidatura per la qual 
es van presentar. 
 
Per altra banda el nomenament dels portaveus de grup s'ha realitzat mitjançant un escrit signat 
per la majoria dels membres de cada grup. El portaveu representarà ordinàriament al Grup al 
Consell  Comarcal i farà avinent la seva postura oficial en relació amb els temes i debats de les 
sessions plenàries, sense perjudici de l'estructura que cada grup polític pugui dotar-se pel seu 
propi funcionament intern. 
 
La interventora ha manifestat que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les 
aportacions als grups polítics a càrrec de l’ aplicació pressupostària 2019.10.912.48001 
“Transferències partits polítics”.  
 
Fonaments de Dret 
 
Articles 23 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Articles 5, 85 i 145 del Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Proposta d’acords 
 
1. Aprovar la composició dels grups comarcals que composen el Ple i que estaran formats pels 
consellers i conselleres següents:  
 
JUNTS (JUNTS):      

Sr. Santi Reixach Garriga 
Sra. Fina Surina Gelis 
Sr. Bernat Sanz Fernández 
Sr. Joan Gainza Agustí 
Sr. Aniol Sellabona Aguilera 
Sra. Gemma Canalias Rafel 
Sr. Jordi Güell Güell 
Sra. Montse Torras Surroca 
Sr. Pere Vila Frigola 



 
 
 

 
 

Sr. Albert Fàbrega Sánchez 
Sr. Jordi Cargol Cros 
Sra. Maria Vidal Jodar 
Sr. Antoni Arimany Torrent 
Sr. Miquel Puig Castañé 
 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –ACORD MUNICIPAL (ERC-AM):   
Sr. Josep Calm Masó 
Sr. Josep Alfred Cairó Munné 
Sr. Pep Companys Güell 
Sra. Rosa Maria González Arnau 
Sr. Vicenç Xavier Micó Vidal 
Sra. Judit Martra Serrat 
Sr. Joan Planella Quer 
Sr. Miquel Reverter Tres 
Sra. Isabel Rigat Aulí 

 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)  
 Sr. Josep Guix Feixas 
 
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT): 

Sr. Lluís Riera Callís 
 
  
2. Els portaveus de cadascun d'aquests grups, que formaran la Junta de Portaveus, seran: 
 
JUNTS (JUNTS)  
    
  Portaveu:    Sr. Fina Surina Gelis 
  Portaveu adjunt:   Sr. Jordi Cargol i Cros   
   
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM): 
 
  Portaveu:    Sr. Miquel Reverter i Tres 
  Portaveu adjunt:   Sr. Pep Companys i Güell 
  
 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP): 
 
  Portaveu:         Sr. Josep Guix Feixas 
   
 
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT): 
 
  Portaveu:    Lluís Riera Callís    
 
 

3. Establir d’acord amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local una dotació econòmica als grups comarcals amb els següents compliments: 



 
 
 

 
 

Per cada grup polític:    59,57 € per grup i mes 
         44,74 € per conseller i mes 
 
Aquesta assignació econòmica no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal 
ni a l’adquisició de béns que constitueixin actius fixes de caràcter patrimonial i inventariable. 
 
Els grups comarcals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació econòmica, que 
incorporarà una memòria explicativa, i  que posaran a disposició del Ple sempre que ho demani.  
 
Les factures hauran d'anar a nom del grup polític comarcal, les despeses de desplaçament en 

transport públic es podran justificar amb mitjançant el bitllet o factura corresponent.  

 

Dins de cada any només es podran justificar les despeses meritades dins d'aquell any 

(independentment del moment de pagament). A aquest efecte es tindrà en compte la data de la 

factura o document amb validesa mercantil. 

 

El termini de justificació serà el 31 de gener de l’any següent. 

 
4. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers i conselleres comarcals que integren la corporació. 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

El President presenta la proposta  

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
 
5. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL 
PLE 
 
Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon la designa dels membres dels diferents 
òrgans del Consell Comarcal. 
 
La Comissió informativa és l’òrgan d’estudi, informe i dictamen previs dels assumptes que s'han 



 
 
 

 
 

de sotmetre a la decisió del Ple. 
 
El Ple del Consell Comarcal determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, 
d'informe o de consulta, i també el nombre dels seus membres. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 18 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, 
 
Article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 86 i els següents del Reglament orgànic comarcal. 
 
Proposta d’acords 
 
1. Crear una única comissió informativa general del Ple destinada a l'estudi i al dictamen previ dels 
assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple. 
     

 La Comissió informativa general estarà integrada per la totalitat dels consellers/-es 

comarcals i presidida pel President del consell comarcal o pel vicepresident que el 

substitueixi.   

 

 Per a aquells temes d'especial transcendència, la Junta de Portaveus pot actuar com a 

Comissió Informativa. 

 
2.  La Comissió informativa general del Ple es reunirà el dijous anterior a la sessió ordinària del 
Ple a les 19.00 hores, que es podrà ajornar o avançar per circumstàncies especials, degudament 
motivades. 
 
3. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers/eres que integren la corporació. 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

El President presenta la proposta.  



 
 
 

 
 

 Intervé el Sr. Guix indicant que hi votaran en contra perquè considera que es podria acordar una 
composició amb menys membres, fet que suposaria un estalvi econòmic en assistències dels 
Consellers, diners que es podrien destinar a altres serveis. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 24 vots a favor 
de JUNTS, ERC-AM I AMUNT i 1 vot en contra del CP  
 
 
 
6. PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon la designa dels membres dels diferents 
òrgans del Consell Comarcal. 
 
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan bàsic i preceptiu en l'organització del Consell 
Comarcal i té l'encàrrec d'examinar i estudiar els comptes anuals de la corporació i emetre'n 
informe. 
 
La Comissió Especial de Comptes estarà composada per un representant de cadascun dels grups 
polítics amb representació en el consell comarcal i adoptarà decisions per vot ponderat d'acord 
amb el nombre de consellers comarcals respectius. 
 
Fonaments de Dret 
 
Article 12.1.e) i 15 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
 
Articles 106 i següents del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Proposta d’acords 
 
1. Nomenar els membres que han d’integrar la Comissió Especial de Comptes que seran les 
persones següents: 
 
 President: - Sr. Santi Reixach i Garriga 
 Vocals:  - Sra. Montserrat Torras i Surroca      (JUNTS) 
   - Sr. Pere Vila i Frigola   (JUNTS) 

                 - Sr. Josep Alfred Cairó i Munné        (ERC-AM) 
                            -  Sr. Lluís Riera i Callís        (AMUNT) 
                            -  Sr. Josep Guix i Feixas        (CP) 

 
2. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
 
 



 
 
 

 
 

Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als membres de la Comissió.    

 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

El President presenta la proposta.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
 
7. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL GERENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA  
 
Antecedents 
 
El gerent del consell comarcal integra l'organització comarcal, i exerceix les funcions que li 
encomana la Llei d'organització comarcal. 
 
Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president: 
 

• Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.  

• Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals. 

• Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació 

que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes. 

• Dirigir el personal de la corporació. 

• Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions 

del president i del Ple. 

 
D’acord amb el que preveu el Reglament Orgànic Comarcal el càrrec de gerent és incompatible 
amb el de membre del Consell Comarcal de a Garrotxa i  la condició de regidor. A més, se li 
apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell 
comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de 
la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials. 
 
El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president.      
 
Fonaments de Dret 
 
Articles 12.2 i 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 



 
 
 

 
 

de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Article 129 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal 
 
Proposta d’acords 
 
1.  Nomenar al Sr. Sergi Martí i Arau com a gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa de amb 
efectes de data 11 de juliol de 2019 
 
2.   Aprovar la retribució anual bruta del gerent, fixant-la en 52.951,22 euros, a satisfer en catorze 
mensualitats i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.10.912.10100 “Retribucions gerència”.   
Aquesta retribució serà efectiva a partir del dia 11 de juliol de 2019 i podrà ser actualitzada 
anualment mitjançant l'expedient  d'aprovació de pressupost de la Corporació.   
 
La protecció social serà mitjançant el Règim General de la Seguretat Social. 
 
3.  Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, al Sr. Sergi Martí i Arau i 
a la Gestoria Castells 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

El President presenta la proposta.  

Intervé el Sr. Lluís Riera  explicant que s’està presentant un cartipàs i que hi ha poc a decidir, però 
que els agrada com es fa de moment i el to que sona. Tanmateix adverteix que estaran amatents 
a partir d’ara en el temes referents a la comarca. 
 
Intervé el Sr.Josep Guix indicant que veuen encertat que es designi al Sr.Sergi Martí com a gerent 
ja que la consideren una persona oberta i professional. 
 
Intervé el Sr. Miquel Reverter dient que confien amb els tècnics de la casa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 24 vots a favor 
de JUNTS, ERC-AM I CP i l’abstenció d’AMUNT  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

8. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA I DE LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE GOVERN I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES  
 
Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon la designa dels membres dels diferents 
òrgans del Consell Comarcal. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa pot completar la organització bàsica en els termes previstos 
per la legislació de règim local, sigui mitjançant acord de Ple o mitjançant l'aprovació del reglament 
orgànic comarcal corresponent. 
 
El Consell de Presidència estarà format pel president juntament amb un nombre de consellers 
comarcals no superior a un terç dels membres de la corporació, que el compondran entre els vice-
presidents i els presidents de les comissions informatives o, si és el cas, els consellers delegats 
amb responsabilitats sobre una àrea de govern. 
 
El Consell de Presidència es reunirà en sessió ordinària d'acord amb la periodicitat que estableixi 
el Ple de la corporació i, en sessió extraordinària, quan el president ho decideixi. Aquestes 
sessions seran a porta tancada. Estaran presidides pel president o, en cas d'absència, pel 
vicepresident que el substitueixi i hi haurà d'assistir un mínim d'un terç dels membres elegits per 
formar part del Consell de Presidència. 
 
Així mateix és procedent, regular la constitució de la Comissió de Coordinació de Govern d’acord 
amb el Reglament d’Organització Comarcal, que assumeix les funcions d’assistència i les 
d’assessorament al president que corresponen al Consell de Presidència; així com les de 
planificació i coordinació de les actuacions de les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal, 
del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa, de Garrotxa Desenvolupament, així com de tots aquells organismes en els quals el 
Consell hi participa.  
 
Fonaments de Dret 
 
Article 12.3 de del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
Articles 134, 135, i 136 del Reglament Orgànic Comarcal que configuren el Consell de Presidència 
com un òrgan complementari de creació potestativa, que complementa l’organització bàsica del 
Consell Comarcal. 
 
Proposta d’acords 
 
1. Constituir el Consell de Presidència, el qual estarà presidit per la presidència del Consell i 
integrat per un màxim de vuit consellers comarcals, d’entre els quals hi han d’assistir-hi els vice-
presidents i els consellers delegats d’una àrea de govern. 
 
2. Nomenar els membres que han de constituir el Consell de Presidència, i que disposaran de veu 
i vot per resoldre i aprovar els acords que li siguin delegats del Ple o la presidència:   
 

Sr. Santi Reixach i Garriga (president) 



 
 
 

 
 

Sra. Fina Surina i Gelis  
Sr. Jordi Cargol i Cros  
Sr. Jordi Güell i Güell  
Sr. Joan Gainza i Agustí    
Sra. Gemma Canalias i Rafel  
Sr. Aniol Sellabona i Aguilera  
Sr. Pere Vila i Frigola  
Sra. Maria Vidal i Jodar  

 
3.   Constituir la Comissió de Coordinació de Govern que estarà formada pel president, els 
vicepresidents i els consellers delegats que formen part de l’equip de govern, el gerent i el 
secretari. 
 
L’assistència al Consell de Presidència i a la Comissió de Coordinació de Govern donarà dret als 
consellers/es que hi assisteixin, a percebre les indemnitzacions que si s’escau estableixi el Ple de 
la Corporació.  
 
4. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers/es que integren la corporació. 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  

El President presenta la proposta.  

Intervé el Sr. Guix indicant que no hi està d’acord. El Consell és un òrgan de gestió i ha de fer 
poca política perquè a més té poques competències. Ha de gestionar recursos i donar serveis als 
municipis i la comissió de coordinació de Govern no és necessària.  Els import que es pagaran per 
assistències  es podrien destinar a altres recursos. 
 
Intervé el Sr. Miquel Reverter demanant si la comissió de coordinació de Govern substitueix a 
l’antiga Comissió permanent i si suposarà més despesa pel Consell. També afegeix que s’hauria 
de donar més rellevància i contingut al Consell d’Alcaldes. 
 
Intervé el President indicant al Sr. Reverter que no es preocupi perquè al Consell d’Alcaldes ja se 
li donarà més rellevància però canviant el sistema de funcionament. Primer es faran reunions 
informatives i més tard s’adoptaran els acords en la reunió oficial corresponent del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 23 vots a favor 
de JUNTS i ERC-AM, el vot en contra de CP i l’abstenció d’AMUNT  
 
 



 
 
 

 
 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DEL 
CONSELL 
 
Antecedents 

Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, correspon adoptar els acords referents al 
funcionament dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal  
 
Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat 
preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau, urgents. 
 
El Reglament Orgànic Comarcal estableix que la periodicitat i l'horari de les sessions ordinàries 
del ple comarcal, com també la durada màxima de cadascuna de les reunions, s'establiran en el 
primer Ple que es porti a terme després de la constitució del Consell. Podran ser modificats durant 
l'exercici i en els successius mandats corporatius.   
 
Pel que fa al Consell d’Alcaldes, la previsió és que es reuneixi com a mínim un cop cada tres 
mesos, tanmateix es considera necessari, que tingui reunions de manera més periòdica per tal de 
debatre i tractar aquells temes que són d’interès comarcal, per la qual cosa es proposa que tingui 
una periodicitat bimensual en els mesos alterns als del Ple. 
 
Pel que fa al Consell de Presidència, el ROC també preveu que es reunirà en sessió ordinària 
amb la periodicitat que estableixi el Ple de la corporació. 
 
La Junta de Portaveus i les comissions informatives en ser òrgans d’assessorament al President 
per a la confecció de l’ordre del dia el Ple i de debat i estudi, entre d’altres, dels temes a tractar en 
el Ple cal que es reuneixin prèviament a la sessió d’aquest. 
 

Fonaments de Dret 
 
Article 12, 85, 86, 115 i 135 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Proposta d’acords 

1. El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es reunirà en sessió plenària ordinària el segon 
dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, octubre i desembre, a les 19:00 hores. El caràcter 
ordinari de la sessió no variarà si per causes excepcionals degudament justificades, motiven 
canviar l'hora, el dia o la setmana en que s'hagi de celebrar. El president, d'acord amb la Junta de 
Portaveus, podrà canviar l'horari. 
 
2. La Comissió informativa general del Ple es reunirà el dijous anterior a la sessió ordinària del Ple 
a les 19.00 hores, que es podrà ajornar o avançar per circumstàncies especials, degudament 
motivades. 
 
3. La Junta de Portaveus es reunirà el mateix dijous en que es porti a terme la Comissió 
Informativa, a les 18:00 hores, excepte que per causes excepcionals degudament motivades 
justifiqui la reunió en un altre dia. 
 
4. El Consell d’Alcaldes de la Garrotxa durà a terme sessió ordinària el segon dijous dels mesos 
de febrer, abril, juny, setembre i novembre, a les 18:00 hores, que es podrà ajornar o avançar per 



 
 
 

 
 

circumstàncies especials, degudament motivades, a qualsevol dijous dintre del mateix mes. El 
caràcter ordinari de la sessió no variarà si per causes excepcionals degudament justificades,  
motiven canviar el dia o la setmana en que s'hagi de celebrar. 
 

5. El Consell de Presidència es durà a terme, com a màxim, dos dimecres al mes, el primer i/o el 
tercer a les 13.00 hores. 
 
6.  La Comissió de Coordinació de Govern es reunirà amb caràcter ordinari com a màxim dos 
dimecres al mes, de forma alterna amb el Consell de Presidència, a les 13h. 
   
7.  Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 

presents acords. 

Comunicació 

1. Comunicar aquests acords a tots els ajuntaments de la comarca, als consellers/eres i 
alcaldes/esses de la comarca, a les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal, al Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA i al Consorci de Benestar Social de la 
Garrotxa i a l’Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic. 
 
Publicitat 

1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
El President explica els horaris de les sessions dels diferents òrgans. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 24 vots a favor 
de JUNTS, ERC-AM I CP i l’abstenció d’AMUNT  
 
 
 
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES DE 
GOVERN 
 
Antecedents 
 
La Llei de l'organització comarcal de Catalunya estableix que el Ple és competent per establir 
l'organització del Consell Comarcal, així com per complementar l'organització bàsica en els termes 
previstos en la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l'aprovació del 
reglament orgànic comarcal corresponent. 
 
El Reglament Orgànic Comarcal estableix el règim dels consellers delegats, però per altra banda 
l'article 56 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que la presidència pot també conferir 
delegacions especials per a comeses específiques a favor de qualsevol membre de la corporació, 
encara que no pertanyi ni sigui membre del Consell de Presidència. 
 
A fi de completar l'organització bàsica del Consell la presidència proposa organitzar l'exercici de 
les competències del Consell a través de tretze àrees de govern. Aquestes àrees s’estructuren 
seguint els següents criteris: 



 
 
 

 
 

 
- Que l’estructura de govern tingui en compte l’organització dels serveis i àrees tècniques del 

Consell Comarcal de la Garrotxa. 

- Que l’estructura de govern atengui als consorcis i àmbits de gestió dels serveis dels quals 

el Consell Comarcal de la Garrotxa forma part amb l’Ajuntament d’Olot. 

- Que les àrees de govern tinguin coherència amb els nomenaments de representants de 

l’ens a altres organismes. 

 
Fonaments de Dret 
 
Article 138 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
Articles 12.3  i 14.2.b del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
Articles 48.1.f) i 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Per tot l'anterior, el president proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades 
conselleries comarcals i que tindran les funcions següents: 
 
1- Conselleria comarcal d’Acció Social 
 

a) Persones amb necessitats d’autonomia personal 

b) Famílies en situació de vulnerabilitat 

c) Infants i joves en situacions de violència i maltractament 

d) Dones en situacions de violència masclista 

e) Persones grans que pateixen maltractaments   

f) Atenció a les situacions de pobresa 

g) Acollida i acompanyament  a les persones nouvingudes 

h) Gestió de la diversitat i dels drets civils 

i) Acompanyament a les entitats 

j) Participació ciutadana 

k) Millora de la convivència 

l) Igualtat de gènere 

 
2- Conselleria comarcal de Medi Ambient, Salut Pública i Emergències 
  

a) Serveis comarcals de proveïment d'aigua, sanejament. 



 
 
 

 
 

b) Serveis comarcals de recollida i tractament de deixalles 

c) Control d’activitats susceptibles d’afectar al medi natural 

d) Control ambiental: contaminació acústica, emissions gasoses i abocaments líquids,      

abocaments de residus 

e) Educació mediambiental i sostenibilitat 

f) Control, recollida i custòdia d’animals domèstics 

g) Atenció i protecció dels espais d'interès natural 

h) Coordinació amb la Junta de Protecció de la Zona Volcànica i altres ens competents en       

matèria de medi ambient 

i) Regulació de l’accés motoritzat al medi natural 

j) Redacció de plans de protecció civil 

k) Coordinació dels plans de protecció civil 

l) Prevenció d’incendis i inundacions 

m) Salut Pública 

n) Polítiques forestals. 

o) Foment agricultura i ramaderia 

 
3- Conselleria comarcal de Territori, Mobilitat, Infraestructures i Energia 
 

a) Pla Únic d’Obres i Serveis 

b) Oficina d’Habitatge Comarcal 

c) Transició energètica 

d) Infraestructures de comunicació viària 

e) Transport públic de viatgers i mobilitat 

f) Pla de camins de la Garrotxa 

g) Seguiment del Pla Comarcal de Muntanya. 

 
4- Conselleria comarcal d’Assistència als Municipis 
 

a) Assistència tècnica en matèria urbanística 

b) Assistència tècnica en matèria arxivística i de gestió documental 

c) Assistència en matèria informàtica i d’administració electrònica 

d) Assistència en matèria de gestió econòmica i comptable 



 
 
 

 
 

e) Assistència en matèria jurídica i administrava 

f) Assistència en matèria de consum i disciplina de mercat 

g) Servei d’Assistència Tècnica (SAT) de secretaria-intervenció als ajuntaments 

h) Desenvolupament de nous serveis d’assistència tècnica als municipis  

 
5- Conselleria comarcal de Desenvolupament Local  
 

a) Desenvolupament i promoció del territori 

b) Suport a les polítiques actives d’ocupació 

c) Dinamització empresarial 

d) Emprenedoria 

e) Formació professionalitzadora 

f) Suport als joves agricultors 

 
6- Conselleria comarcal de Turisme i Cultura 
 

a) Desenvolupament i gestió del model turístic 

b) Creació i desenvolupament de productes turístics  

c) Promoció i suport a la comercialització turística 

d) Manteniment i gestió d’infraestructures turístiques 

e) Valorització del patrimoni natural i cultural  

f) Foment de les manifestacions i activitats culturals i artístiques 

 
7- Conselleria comarcal d’Educació  
 

a) Servei de transport escolar 

b) Servei de menjador escolar 

c) Servei d’ajuts de menjador i/o desplaçament 

d) Suport a serveis i projectes educatius 

e) Normalització Lingüística – Servei de Català d’Olot-Garrotxa 

 
8- Conselleria comarcal de Joventut 
 

a) Informació i assessorament juvenil 

b) Suport i assessorament als municipis en matèria de joventut 



 
 
 

 
 

c) Instal·lacions juvenils 

d) Seguiment de les activitats d’educació en el lleure  

e) Organització i gestió d’activitats mancomunades i/o d’àmbit municipal 

f) Gestió i dinamització d’equipaments juvenils 

g) Pla Comarcal de Joventut 

h) Programes de Garantia Juvenil 

i) Oficina Jove de la Garrotxa 

 
9- Conselleria comarcal de Gestió Econòmica 
 

a) Gestió econòmica, financera, fiscal i comptable de la Corporació 

b) Fiscalització i control financer de la Corporació i dels consorcis  

 
10- Conselleria comarcal d’Esports i Lleure 
 

a) Promoció de la pràctica esportiva i activitats de lleure 

b) Foment de les activitats esportives en edat escolar 

c) Suport als ajuntaments en l’organització d’activitats esportives  

d) Suport als ajuntaments per la promoció i gestió de les instal·lacions esportives 

 
11- Conselleria comarcal de Sistemes d’Informació 
 

a) Infraestructures i desplegament de les xarxes de telecomunicacions 

b) Desplegament de les eines d’Administració electrònica 

c) Assistència tècnica informàtica de la Corporació 

d) Promoció del coneixement i ús de les tecnologies de la informació 

e) Transparència 

 
12- Conselleria comarcal d’Organització Interna  
 

a) Organització i règim intern del personal 

b) Planificació i organització dels recursos humans 

 
13- Conselleria comarcal de Consum: 
 

a) Oficina de Consum de la Garrotxa 



 
 
 

 
 

b) Disciplina de mercat i funció inspectora 

c) Junta Arbitral de Consum 

d) Difusió i sensibilització en matèria de Consum 

 
Els consellers delegats d’una conselleria tindran la facultat de dirigir i gestionar els serveis 
corresponents a les matèries que es descriuen en cada cas, i formular les propostes de resolució 
que estimin oportunes. En tots els casos, la facultat de resoldre els expedients amb actes 
administratius que afectin a tercers, serà exercida per l’òrgan de la corporació que tingui atribuïda 
o delegada la competència.   
 
El règim retributiu dels consellers serà el d'indemnitzacions per raó d’assistències efectives als 
òrgans de govern d’acord amb el règim que aprovi el Ple del Consell Comarcal i que podrà ser 
revisat anualment mitjançant l'aprovació de l'expedient de pressupost de la corporació. 
 
2. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords a tots els consellers i conselleres que integren la corporació, a tot el 
personal del Consell Comarcal de la Garrotxa, al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, SIGMA i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Publicitat 
 
1. Fer públics els presents acords mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
al taulell d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal. 
 
Intervé el Sr. Josep Guix formulant propostes per incorporar a les àrees. Considera que en la 
Conselleria de medi ambient, salut pública i emergències els serveis vinculats amb l’aigua i amb el 
residus haurien de constar en dos apartats diferents. També demana incorporar-hi el foment de les 
polítiques forestals i agricultura i ramaderia. I, en la conselleria de desenvolupament local, afegir-hi 
suport als joves agricultors. 
 
El President manifesta que sobre el tema boscos vol explicar bé el pla de l’Alta Garrotxa i pel que 
fa a la resta de temes estan oberts i que si el Consell pot ajudar ho farà. Pel que fa a les 
modificacions que proposa incorporar en el punt que es debat, el president explica que ell hi està 
d’acord i que si la resta de membres del ple hi donen el vistiplau s’incorporaran. 
 
 
La resta de grups hi donen el consentiment i  s’aprova la proposta amb les esmenes indicades. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 24 vots a favor 
de JUNTS, ERC-AM I CP i l’abstenció d’AMUNT  
 
 
 



 
 
 

 
 

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE DETERMINADES COMPETÈNCIES DEL 
PLE AL CONSELL DE PRESIDÈNCIA, A LA PRESIDÈNCIA I AL GERENT 
 
Antecedents 
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig de 
2019 en la sessió plenària del passat 11 de juliol, sembla adient aprofitar l’anomenada sessió del 
cartipàs municipal per tal d’establir totes les directrius organitzatives que, a hores d’ara, el nou equip 
de govern ja ha definint i, entre elles, el tema de la delegació de competències plenàries a altres 
òrgans municipals. 
 
Les competències originàries són les que la Llei o, en el seu cas, el Reglament Orgànic 
Comarcal, atribueixi a cadascun dels òrgans de la Corporació. 
 
Dins de l'àmbit de les seves respectives competències originàries el Ple i la Presidència poden 
delegar-les, amb els límits fixats pels articles 52.4 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D'acord amb el Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de la Garrotxa, correspon al 
Ple la delegació en el president, el gerent o el Consell de Presidència, qualsevol de les atribucions 
que té assignades, entre elles, les facultats sobre l'autorització de despeses i el reconeixement 
d'obligacions excepte les especificades com a indelegables per la normativa vigent. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 13.1.h) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.   
 
Articles 11.l), 123.m) i 134 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Proposta d’acords 
 
1. Delegar al Consell de Presidència l’adopció dels acords relacionats amb les matèries següents: 
 
a)  En matèria de contractació, les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de 
serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats, inclosos els de caràcter 
plurianual sigui quina sigui la seva durada, incloses les seves pròrrogues, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats o valor estimat no superi el 5% per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros. 
 
També inclou l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació corresponent, 
com ara l’aprovació de les certificacions d’obres, l’endossament de les mateixes, la recepció i 
liquidació del contracte i el retorn dels avals o garanties presentades, i aprovar i resoldre els 
expedients d'aplicació de penalitats contractuals derivades d'incompliments contractuals de 
contractistes i concessionaris de serveis. 

 
No s’inclou en la delegació l’exercici de determinades competències que es concreten en l’adopció 
dels acords i la realització dels actes següents: 

 l’acord d’inici de l’expedient. 



 
 
 

 
 

 la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en que no 

hi hagi Mesa de Contractació. 

 el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació. 

 el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte susceptible 

de recurs especial en matèria de contractació. 

 
b) L’aprovació de projectes d’obra, i de serveis, fins i tot, quan no estiguin previstos en el 
pressupost. 

 
c) En matèria de patrimoni:  Acordar la cessió d’us dels béns patrimonials, així com també les 
autoritzacions d’ús comú especial i privatius i les concessions sobre béns demanials quan la seva 
durada no sigui superior a 4 anys. 
 
d) En matèria de subvencions, sol·licitar i acceptar subvencions de qualsevol tipus; aprovar les 
bases, la convocatòria de subvencions i l’atorgament de les mateixes que tinguin dotació en el 
pressupost comarcal i que no requereixen acord de Ple. Aquesta delegació també inclou la 
resolució d’al·legacions i de recursos administratius que es puguin presentar, així com la facultat 
de presentar al·legacions i recursos administratius contra les resolucions que dictin altres 
administracions o entitats en matèria de subvencions. 
 
e)   Aprovar els convenis de col·laboració o de finançament econòmic a subscriure amb altres ens 
i institucions públiques i privades, excepte aquells que facin referència a la prestació de serveis i 
l’exercici de competències, que hagin de ser subscrits amb un municipi, amb la Diputació, o amb 
altres ens públics, els quals hauran de ser aprovats pel Ple de la Corporació. 

 
f)  En  matèria de personal, l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i 
la plantilla de personal aprovada pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i aprovar la compatibilitat del personal 
al servei de la corporació.  
 
També es delega, la resta d’atribucions que la normativa de funció pública i de règim local i 
comarcal no atribueixi expressament al Ple i no hagin estat delegades al president de la 
corporació. 
 
No es delega l’aprovació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, la determinació 
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels treballadors del Consell i 
el nombre i el règim del personal eventual. 
 
g) En gestió pressupostària, autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els 
supòsits previstos en les bases d’execució del pressupost i concretament: 
 

En despesa: 
 

- Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer l’obligació d’aquelles competències en 

matèria de contractació; adquisició i alienació de patrimoni, subvencions, convenis de 

col·laboració i de totes aquelles altres matèries que li hagin estat delegats .  



 
 
 

 
 

 
- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de totes les despeses de personal a excepció 

de les nòmines mensuals i les liquidacions de contracte. 

 
En Ingressos: 
 
- L’aprovació dels padrons fiscals 

- L’aprovació de les liquidacions tributàries ja sigui mitjançant ingrés directe o liquidació. 

 
2. Delegar en el President del Consell Comarcal la competència per a l’adopció dels acords 
relacionats amb les matèries següents: 
 

a) En matèria de contractació: 

a. Els actes de tràmits següents d’aquells contractes que hagin estat delegats al 

Consell de Presidència: 

i. l’acord d’inici de l’expedient. 

ii. la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos 

en que no hi hagi Mesa de Contractació. 

iii. el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació. 

iv. el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte 

susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 

 
b.  Aquelles competències com a òrgan de contractació en aquells contractes que 

siguin de competència del Ple quan es donin supòsits d'urgència que fan necessari 

o aconsellable agilitzar els processos administratius de contractació. En aquests 

supòsits, el president aprovarà amb caràcter d'urgència  l'expedient de contractació 

i adjudicarà el contracte.    Els acords hauran de ser convalidats, en tot cas,  pel Ple 

o pel Consell de Presidència.  La urgència s'acreditarà mitjançant informe tècnic del 

cap de l'àrea o servei que justifiqui els fets i les raons d'urgència. 

 
b) L’aprovació de projectes d’obra i de serveis amb caràcter d'urgència, sempre hi quan 

estiguin previstos en el pressupost. 

 
c) L’aprovació dels plans i estudis de seguretat de les obres. 

 
d) En matèria de personal, aprovar el nomenament del personal funcionari i les 

contractacions del personal laboral al servei de la Corporació d’acord amb els 

procediments de selecció aprovats, o en el supòsits de contractació amb caràcter 

d’urgència. Aprovar les prorrogues dels contractes laborals, les finalitzacions i liquidacions 

de contractes de tot el personal, les nòmines del personal; les llicències del personal, i les 



 
 
 

 
 

sancions, incloses la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal 

laboral, donant compte d’aquests dos supòsits al Ple de la Corporació. 

 
e) En matèria de gestió pressupostària,  reconeixement i autorització de la despesa següents: 

 
 En despesa 
 

- Autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de totes aquelles despeses que 

en tingui la competència el President i que no hagi estat delegada en un altre òrgan, 

incloses les despeses financeres del capítol III. 

- Execució de totes les fases de la despesa que es derivi de l’adopció de mesures 

necessàries i adequades en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc. 

 
 En ingressos: 
 

- L’aprovació dels ajornaments i  fraccionaments d’ingressos de dret públics. 

 
f) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes 

administratius emanats dels òrgans de la Corporació. En el supòsit de declarar la lesivitat 

d’un acte emanat del Ple de la Corporació, s'haurà donar compte en la primera sessió 

plenària.    

 
3.  Delegar en el gerent del Consell Comarcal la competència per a l’adopció dels acords 
següents: 
 

- Execució de totes les fases de la despesa que es derivin de les nòmines mensuals. 

- Ordenació del pagament d'obligacions reconegudes per la resta d'òrgans de govern. 

 
4.  Les atribucions delegades del Ple al Consell de Presidència i al gerent podran ser exercides 
per la Presidència  per causes justificades o per raons d’urgència, sense cap formalitat especial, 
sense perjudici de donar-ne compte als esmentats òrgans. 
  
5.    Els acords anteriors que afecten a la distribució de la gestió de la despesa i delegacions de la 
competència en matèria de contractació administrativa podran ser modificats o revisats anualment 
a través de les bases d'execució del pressupost que integren l'expedient d'aprovació del 
pressupost general de la corporació. 
 
6. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords a les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal, al Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 



 
 
 

 
 

Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
El president dóna la paraula a la secretària que recorda els criteris per proposar les delegacions 
que ja s’han explicat anteriorment i passa a detallar cada delegació. 
 
Intervenen el Sr. Lluís Riera, Sr. Josep Guix i Sr. Miquel Reverter que es mostren d’acord amb les 
delegacions que es proposen perquè permeten fer més àgil la gestió del Consell. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 24 vots a favor 
de JUNTS, ERC-AM I CP i l’abstenció d’AMUNT  
 
 
 
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I D’INDEMNITZACIONS 
DELS CONSELLERS COMARCALS 
 
Antecedents 
 
Una vegada constituït, el dia 11 de juliol de 2019, el nou Consell Comarcal resultant de les 
eleccions municipals del passat 26 de maig, cal procedir a l’establiment del règim de dedicació 
dels membres polítics de la corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions  
 
La normativa sobre règim local, al referir-se a l'estatut dels membres de les corporacions locals, 
estableix el dret dels electes locals a la percepció de retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs 
quan es desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial, i per la resta de membres, a la percepció 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació 
de la que formen part i en la quantia acordada pel Ple.   
 
També es preveu que poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en 
l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i 
les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el ple corporatiu, 
 
Els membres amb dedicació exclusiva i parcial seran donats d’alta en el Règim general de la 
Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que 
correspongui. 
 
Tanmateix la percepció d’aquestes retribucions està limitada per la pròpia la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), que regula en el seu article 
75 que aquestes retribucions no podran superar en cap cas i per tots els conceptes retributius els 
límits que es fixin, si s'escau, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.  A més, s’exigeix 
que els acords plenaris de determinació dels càrrecs que comportin aquesta dedicació parcial i de 
les retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per 
a la percepció d'aquestes retribucions. Per a l’any 2019, la llei de pressupostos Generals de l’Estat 
el fixa en 58.372,36€ per a aquelles corporacions amb una població entre 20.001 i 50.000 
habitats, 
Aquests acords s'han de publicar íntegrament en el "Butlletí Oficial" de la Província i fixar-se en el 



 
 
 

 
 

tauler d'anuncis de la corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, 
així com els acords del president de la Corporació determinant els membres de la mateixa que 
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
La interventora ha manifestat que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les 
assistències als òrgans col·legiats a càrrec de l’ aplicació pressupostària 2019.10.912.23300 
“Assistències consellers comarcals”. També fa constar que s’haurà de fer una modificació de crèdit 
per tal de crear un crèdit extraordinari que contempli la dedicació parcial del titular de la 
presidència i la quota patronal tal com consta en l’informe de necessitats de la gerència. Aquest 
crèdit no serà disponible fins a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local modificat per la 
Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
 
Article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 147 del Reglament orgànic comarcal. 
 
Proposta d’acords 
 
Per tot l'anterior, el president proposa al Ple: 
 
1. Establir que el càrrec de titular de la Presidència es desenvolupi en règim de dedicació parcial, 
amb la dedicació mínima en horari setmanal que es detalla, amb les retribucions anuals 
assignades que percebran distribuïdes en dotze pagues des de la data que s’indica: 
 

Càrrec 
 

Retribució 
anual 

% 
Dedicació 

Dedicació horària 
setmanal 

 
Data efectes 

President 34.947€  60 % 22,5h. 01/08/2019 

 
Aquest règim de dedicació parcial comportarà l’alta corresponent a règim general de la 
seguretat social i seran automàticament objecte d’increment en funció d’allò que s’estableixi 
per a les retribucions del personal de l’administració local en la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat. 

 
Mentre el President no percebi retribució per la seva dedicació, tindrà dret a percebre les 
assistències a les sessions dels òrgans  de Govern a les quals assisteixi i en formi part. 

 
2. Fixar les quantitats a percebre, per la resta de membres del Consell que no tenen dedicació 
parcial, en concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats del Consell Comarcal dels quals 
en foment part d’acord amb el quadre següent  

 

Ple 300 € 

Junta de Portaveus 150 € 

Comissió Informativa del Ple 100 € 



 
 
 

 
 

Consell d'Alcaldes 60 € 

Consell de Presidència 275 € 

Comissió de Coordinació de Govern 150 € 

 
Les indemnitzacions per assistències es troben subjectes a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Aquestes quantitats podran ser revisades  per acord específic quan s’aprovi 
el pressupost de la corporació.   

 
3. Determinar que  respecte les indemnitzacions per despeses efectives en què hagin incorregut 
els consellers en l’exercici del seu càrrec s’aplicaran les següents previsions 

 
- Despeses en concepte de desplaçaments: 0,27 € per quilòmetre. 

- Resta de despeses en concepte d’allotjaments fora del lloc de residència així com les 

despeses de manutenció, pàrquing i autopistes es pagaran prèvia presentació de la 

corresponent factura o tiquet corresponent. 

 
No es reconeixerà cap indemnització per desplaçament per assistència als òrgans col·legiats. 
  

4. Declarar la compatibilitat del President amb el càrrec d’alcalde que ostenta amb dedicació 
parcial a l’Ajuntament de la Vall de Bianya. 
 
5. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 

 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers/eres comarcals i a la Gestoria Castells.  
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa i al portal de Transparència del 
Consell.  
 
El President explica la proposta indicant els percentatges d’increment que es proposen respecte 
del mandat anterior -el mateix increment que van experimentar les retribucions del personal del 
Consell el darrer mandat- i que ell tindrà una dedicació parcial del 60% de la jornada i estarà donat 
d’alta a la Seguretat Social. La resta de conceptes són per assistència als diferents òrgans de 
govern. 
 
El Sr. Lluís Riera compateix que s’incrementin aquestes retribucions i assignacions com als 
treballadors del Consell. 
 
El Sr. Josep Guix diu que hi ha massa òrgans i amb persones que cobren assistències i que, com 
ja ha dit, aquests diners es podrien destinar a altres finalitats. Conclou que està d’acord amb 
l’increment però amb el conjunt, no i que per aquest motiu hi votarà en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple dels assistents, amb 23 vots a favor 
de JUNTS i ERC-AM, el vot en contra de CP i l’abstenció d’AMUNT  



 
 
 

 
 

13. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL A 
DIVERSES ENTITATS, CONSORCIS I ORGANISMES I COMISSIONS TÈCNIQUES ALS 
QUALS HI PARTICIPA 
 
Antecedents 
 
A l’inici del mandat corporatiu resulta procedent el nomenament dels representants de la 
Corporació als diferents organismes, institucions i comissions en els quals hi ha d’ésser 
representat el Consell Comarcal  de la Garrotxa. 
 
Fonaments de Dret 
 
Article 58 del RD 2568/1986 de 28 de novembre.  
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 17 de juliol de 2019, ha 
aprovat per unanimitat dels assistents, els següents 
 
Acords 
 
1. Nomenar representants d'aquest Consell Comarcal a diversos consorcis, patronats, entitats i a 
d'altres organismes, les persones que es relacionen a continuació: 
 

 
Junta General del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa 
Plaça Palau, 8 – 17800 Olot 

 
Santi Reixach i Garriga 
Pere Vila i Frigola 
Jordi Cargol i Cros 
Jordi Güell i Güell 
Fina Surina i Gelis 
Judit Martra i Serrat 
Lluís Riera i Callís 
Josep Guix i Feixas 
 

 
Junta General del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA 
Ctra. de Riudaura, 94 – 17800 Olot 

 
Santi Reixach i Garriga 
Jordi Cargol i Cros 
Maria Vidal i Jodar 
Jordi Güell i Güell 
Josep Alfred Cairó i Munné 
Lluís Riera i Callís 
Josep Guix i Feixas 
 

 
Junta General de l’Agència d’Innovació i 
Desenvolupament de la Garrotxa  - DINÀMIG 
C. Tomàs de Lorenzana, 15 – 17800 Olot 

 
Santi Reixach i Garriga 
Pere Vila i Frigola 
Maria Vidal i Jodar 
Jordi Cargol i Cros 
Isabel Rigat i Aulí 
Lluís Riera i Callís 
Josep Guix i Feixas 

  



 
 
 

 
 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
C. Fonatanella, 3 – 17800 Olot 

Gemma Canalias i Rafel 

 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
C. Fontanella, 3 – 17800 Olot 

 
Gemma Canalias i Rafel 
 
 

 
Junta General de la Societat Olot TV, SL 
Pou del Glaç, 6b – Edifici Simon – 17800 Olot 

 
Santi Reixach i Garriga 
 
 

 
Consell d’Administració de Ràdio Olot, SA 
Plaça del Mig, sn – 17800 Olot 
 

 
Santi Reixach i Garriga 

 
Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic 
Av. Onze de Setembre, 16 – 17800 Olot 
 

 
Maria Vidal i Jodar 

 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la Zona Nord Oriental de Catalunya – ADRINOC 
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot 
 
 
 

 
Santi Reixach i Garriga 
Jordi Güell i Güell 
Miquel Palomeras i Anglada 
Mònica Boix i Pagès 
Lluís Amat i Batalla 

 
Consorci per a la protecció i gestió de l’espai 
d’interès natural de l’Alta Garrotxa 
Ctra. de Riudaura, 94 – 17800 Olot 
 

 
Bernat Sanz i Fernández 

 
Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 
Av. Santa Coloma, sn – 17800 Olot 
 

 
Santi Reixach i Garriga 
Jordi Güell i Güell 
Miquel Reverter i Tres 

 
Consell Esportiu de la Garrotxa 
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot 
 

 
Albert Fàbrega i Sánchez 

 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
Av. Sant Francesc, 19, 4t – 17001 Girona 
 

 
Maria Vidal i Jodar 

 
Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume 
C. Mulleras, 15 – 17800 Olot 
 

 
Santi Reixach i Garriga 

Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa 

 
Santi Reixach i Garriga 



 
 
 

 
 

Av. Països Catalans, 86 – 17800 Olot 

 
Ponència Tècnica Comarcal d’Activitats per a la 
Intervenció Integral Medi Ambiental 
Ctra. de Riudaura, sn – 17800 Olot 

 
Jordi Cargol i Cros 
Estanis Vayreda 
Francesc Canalias Farrés 
Eva Ortiz i Tudela 
Miquel Güell i Solà 
 

 
Comissió d’emergències i protecció civil 
comarcal 
Ctra. de Riudaura, sn – 17800 Olot 

 
Jordi Cargol i Cros 
Jordi Güell i Güell 
Francesc Canalias i Farrés 
Eva Ortiz i Tudela 
Isabel Mundet i Genís 
Persona pendent de designar 
 

 
Comissió de seguiment i explotació de l’abocador 
comarcal 
Crta. de Riudaura, sn – 17800 Olot 
 

 
Jordi Cargol i Cros 
Joan Gainza i Agustí 

 
Consell General de Muntanya 
Av. Josep Tarradellas, 2-6 – 08029 Barcelona 

 
Santi Reixach i Garriga 
Jordi Güell i Güell 
 

 
Associació d’ens locals de muntanya dels 
Pirineus 
Rambla de Ferran, 18, 1r – 25007 Lleida 
 

 
Santi Reixach i Garriga 
Jordi Güell i Güell 

 
Consell Assessor de seguiment de la Residència 
Montsacopa 
Plaça Palau, 8 – 17800 Olot 
 

 
Fina Surina i Gelis 
Teia Fàbrega i Pairó 

 
Comitè Comarcal de la Creu Roja d’Olot 
Av. Hondures, 5 – 17800 Olot 
 

 
Santi Reixach i Garriga 
Fina Surina i Gelis 

 
Consell Assessor i de Seguiment de la 
Cooperativa la Fageda 
Mas els Casals, sn  - 17811 Santa Pau 
 

 
Fina Surina i Gelis 

 
Consell Assessor i de Seguiment del servei de 
suport a la integració laboral (SSIL – Cooperativa 
la Fageda 
Mas els Casals, sn – 17811 Santa Pau 
 

 
Fina Surina i Gelis 



 
 
 

 
 

INTEGRA Associació de discapacitats 
intel·lectuals 
AP. Correus 107 – 17800 Olot 
 

Fina Surina i Gelis 

 
 
Consell de la Gent Gran de Catalunya 
Av. Paral·lel 50-52, 4a planta (Edifici Santa Madrona) 
– 08038 Barcelona 
 

 
 
Manuel Álvarez i García 

 
Comissió de seguiment del conveni entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal en 
matèria de Consum 
Ajuntament d’Olot – 17800 Olot 
 

 
Miquel Puig i Castañé 

 
Pacte per a la Formació Professionalitzadora 
 

 
Sergi Martí i Arau 

 
Comissió Executiva del Consell Dinamitzador de 
la Xarxa de Senders Itinerànnia 

 
Sergi Martí i Arau 
Turina Serra i Tarrús 

 
Representants a comissions tècniques de 
seguiment de convenis i serveis 
 
Representant tècnic a l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
Representant tècnic a l’Agència de Residus de 
Catalunya  
 
Representant tècnic al Departament d’Acció Social  
 
Representant tècnic al Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya i a l’EACAT 
 

 
 
 
 
Francesc Canalias i Farrés 
 
Francesc Canalias i Farrés 
 
 
Teia Fàbrega i Pairó 
 
Lluís López i Mari 

 
 
2.  Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 
 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als interessats, a les entitats i organismes interessats 
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa 
 



 
 
 

 
 

El President llegeix la proposta per tal que tots els consellers tinguin coneixement de quins òrgans 
té representació del Consell i qui el representarà. 

El Sr. Lluís Riera comenta que els ha agradat que se’ls hagi traslladat la possibilitat que la resta de 
grups  puguin participar en els diferents espais. Malgrat tot el seu vot es d’abstenció perquè volen 
estar amatents a la gestió que farà a partir d’ara. 

 Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria dels assistents, amb 24 vots a favor de 

JUNTS, ERC-AM I CP i l’abstenció d’AMUNT  

 
El president abans de finalitzar la sessió comunica que la setmana vinent amb el Conseller Joan 
Gainza començaran a visitar municipis i que com ja ha manifestat estan oberts a qualsevol petició 
per intentar ajudar en qualsevol problema. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 19.52 hores, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta i en dono fe amb el vistiplau del  president. 
 
 
El president,        La secretària.  
 
 
 
Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica. 
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