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Núm.  de la sessió: 5/14 
Caràcter:  ordinària 
Data: quinze d'octubre de dos mil catorze (15/10/2014)
Horari:  d'un quart de vuit a les nou del vespre
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
Roser Estañol i Torrent. S'absenta en el punt 21.
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Sandra Maldonado i Oliver  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Mari Serrano i Ramos  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña
Grup del PSC-PM: 
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano. S'absenta en el punt 21.
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Grup d’ERC-AM: 
Maria del Àngels Vilà Sastre. S'absenta en
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Laura Vall·llosera i Casanovas
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas 
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Joan Antoni Simón i Fernàndez
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
Membre no adscrita:  
Glòria Plana i Yanes 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
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ACTA NÚM. 5/14 

: quinze d'octubre de dos mil catorze (15/10/2014) 
d'un quart de vuit a les nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

er Estañol i Torrent. S'absenta en el punt 21. 

Rimbau i Muñoz 

rrádez i Valmaña 

Miquel Àngel Chamorro i Mediano. S'absenta en el punt 21. 

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Maria del Àngels Vilà Sastre. S'absenta en el punt 21. 

Laura Vall·llosera i Casanovas 

Joan Antoni Simón i Fernàndez 

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
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Excusa la seva absència: 
Gerard Darnés i Soms  
Susana Pascual i Pozo 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 16 de juliol 
de 2013. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els co
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
El president explica que el dia 9 de setembre es va assistir a l'acte que es va portar a 
terme a l'Ajuntament de Salt de la constitució de l'espai de relacions institucionals. Es va 
participar a la convenció municipalista organitzada per l'ACM. El dia 2 d'octubre es van 
reunir amb el president de la Diputació de Girona juntament amb els 8 presidents de 
consells comarcals. Informa que la Diputació de Girona aportarà el 65% del fons de 
cooperació de l'any 2014. És d'agrair i vol que en quedi constància. El dia 8 d'octubre es 
va portar a terme un Consell d'Alcaldes i finalment ahir van anar a signar el compliment 
del contracte programa del 2013.
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets de
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Comenta pel que fa a les 
contractacions que es van adjudicar els menjadors escolars dels centre Pericot, de totes 
les escoles del municipi de Salt i de l'Escola
Catering Vilanova. Informa que l'escola de Teatre del Gironès s'ha adjudicat a l'Escola de 
Teatre del Galliner.  
 
3. Aprovació inicial dels preus públics
 
El Sr. Fàbrega exposa que es modifiquen els que depenen 
portar a terme dels menjadors escolars. La gran majoria ha reduït el seu preu. Els que no 
s'han tret a licitació han augmentat el seu cost en funció de l'IPC establert. 
 
La Sra. Vilà pregunta pel que paguen els professors. Aquest
fan ús del monitoratge. Vol saber com és que el preu dels professors és el mateix per 
totes les escoles i en canvi el dels alumnes varien en funció del centre. 
 
El president comenta que es va establir aquest preu unitari per a tot
 
La Sra. Vilà pregunta en funció de què es va establir. Vol saber si depèn de l'adjudicatari i 
si s'ha establert en funció del centre més barat o del més car. Indica que no és el mateix 
que un alumne pagui 5,15 euros i el professor 3,50 euros o que un 
euros i el professor 3,50 euros.
 
El gerent respon que aquest preu es va establir en base al cost del menjar. Aquest és 
aproximadament 3 euros.  
 
La Sra. Vilà pregunta doncs que és el que fa variar el cost del menjador. Pregunta si és
només el cost de monitor.  
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Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 16 de juliol 

Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres.

Qüestions de Presidència i Gerència.  

El president explica que el dia 9 de setembre es va assistir a l'acte que es va portar a 
terme a l'Ajuntament de Salt de la constitució de l'espai de relacions institucionals. Es va 

ar a la convenció municipalista organitzada per l'ACM. El dia 2 d'octubre es van 
reunir amb el president de la Diputació de Girona juntament amb els 8 presidents de 
consells comarcals. Informa que la Diputació de Girona aportarà el 65% del fons de 

ió de l'any 2014. És d'agrair i vol que en quedi constància. El dia 8 d'octubre es 
va portar a terme un Consell d'Alcaldes i finalment ahir van anar a signar el compliment 
del contracte programa del 2013. 

El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 310/2014 al 475/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Comenta pel que fa a les 
contractacions que es van adjudicar els menjadors escolars dels centre Pericot, de totes 
les escoles del municipi de Salt i de l'Escola Santa Eugènia. S'han adjudicat a l'empresa 
Catering Vilanova. Informa que l'escola de Teatre del Gironès s'ha adjudicat a l'Escola de 

Aprovació inicial dels preus públics . 

El Sr. Fàbrega exposa que es modifiquen els que depenen dels concursos que es van 
portar a terme dels menjadors escolars. La gran majoria ha reduït el seu preu. Els que no 
s'han tret a licitació han augmentat el seu cost en funció de l'IPC establert. 

La Sra. Vilà pregunta pel que paguen els professors. Aquests paguen menys perquè no 
fan ús del monitoratge. Vol saber com és que el preu dels professors és el mateix per 
totes les escoles i en canvi el dels alumnes varien en funció del centre. 

El president comenta que es va establir aquest preu unitari per a tots.  

La Sra. Vilà pregunta en funció de què es va establir. Vol saber si depèn de l'adjudicatari i 
si s'ha establert en funció del centre més barat o del més car. Indica que no és el mateix 
que un alumne pagui 5,15 euros i el professor 3,50 euros o que un alumne que pagui 8,85 
euros i el professor 3,50 euros. 

El gerent respon que aquest preu es va establir en base al cost del menjar. Aquest és 

La Sra. Vilà pregunta doncs que és el que fa variar el cost del menjador. Pregunta si és
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Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 16 de juliol 

Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
nsellers i conselleres. 

El president explica que el dia 9 de setembre es va assistir a l'acte que es va portar a 
terme a l'Ajuntament de Salt de la constitució de l'espai de relacions institucionals. Es va 

ar a la convenció municipalista organitzada per l'ACM. El dia 2 d'octubre es van 
reunir amb el president de la Diputació de Girona juntament amb els 8 presidents de 
consells comarcals. Informa que la Diputació de Girona aportarà el 65% del fons de 

ió de l'any 2014. És d'agrair i vol que en quedi constància. El dia 8 d'octubre es 
va portar a terme un Consell d'Alcaldes i finalment ahir van anar a signar el compliment 

l 310/2014 al 475/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Comenta pel que fa a les 
contractacions que es van adjudicar els menjadors escolars dels centre Pericot, de totes 

Santa Eugènia. S'han adjudicat a l'empresa 
Catering Vilanova. Informa que l'escola de Teatre del Gironès s'ha adjudicat a l'Escola de 

dels concursos que es van 
portar a terme dels menjadors escolars. La gran majoria ha reduït el seu preu. Els que no 
s'han tret a licitació han augmentat el seu cost en funció de l'IPC establert.  

s paguen menys perquè no 
fan ús del monitoratge. Vol saber com és que el preu dels professors és el mateix per 
totes les escoles i en canvi el dels alumnes varien en funció del centre.  

 

La Sra. Vilà pregunta en funció de què es va establir. Vol saber si depèn de l'adjudicatari i 
si s'ha establert en funció del centre més barat o del més car. Indica que no és el mateix 

alumne que pagui 8,85 

El gerent respon que aquest preu es va establir en base al cost del menjar. Aquest és 

La Sra. Vilà pregunta doncs que és el que fa variar el cost del menjador. Pregunta si és 
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El gerent respon que sí.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2014, emès pel 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents:
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i a ctivitats culturals a la Casa de Cultura Les 
Bernardes i altres activitats culturals.
Es modifica l'art. 3 de la manera següent:

 
“Art.3. 

LLengua Anglesa 1r. A
Llengua Anglesa 1r. B
Llengua Anglesa 2n. A
Llengua Anglesa 2n. B
Llengua Anglesa 3r. A
Llengua Anglesa 3r. B
Llengua Anglesa 4rt.
Llengua Anglesa 
conversa
Llengua Francesa 1r.
Llengua Francesa 2n.
Llengua Alemanya 1r.
Llengua Alemanya 2n. 
Llengua Russa 1r.
Llengua Xinesa infantil
Llengua Xinesa Adults
Fotografia digital bàsica
Adobe Photoshop i 
lightroom
Fotografia nocturna 
Ioga grup A

Ioga grup B

Ioga grup C

Ioga grup D

Gimnàstica manteniment

Pilates

Hipopressius

Activitat Física i Salut

Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 
Consell Comarcal del Gironès; 

Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2014, emès pel secretari general del 
Consell Comarcal del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

a el següent acord: 

inicialment les modificacions dels preus públics següents:

Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i a ctivitats culturals a la Casa de Cultura Les 
Bernardes i altres activitats culturals.  

de la manera següent: 

CURS Import 
LLengua Anglesa 1r. A 150  
Llengua Anglesa 1r. B 150 
Llengua Anglesa 2n. A 150 
Llengua Anglesa 2n. B 150 
Llengua Anglesa 3r. A 150 
Llengua Anglesa 3r. B 150 
Llengua Anglesa 4rt. 150 
Llengua Anglesa 
conversa 

100 

Llengua Francesa 1r. 150 
Llengua Francesa 2n. 150 
Llengua Alemanya 1r. 150 
Llengua Alemanya 2n.  150 
Llengua Russa 1r. 150 
Llengua Xinesa infantil 100 
Llengua Xinesa Adults 100 
Fotografia digital bàsica 140 
Adobe Photoshop i 
lightroom 

90 

Fotografia nocturna  75 
Ioga grup A 70 trim- 6 

matri. 
Ioga grup B 70 trim- 6 

matri. 
Ioga grup C 70 trim- 6 

matri. 
Ioga grup D 70 trim- 6 

matri. 
Gimnàstica manteniment 60 trim- 6 

matri. 
Pilates 48 trim. 6 

matri. 
Hipopressius 48 trim. 6 

matri. 
Activitat Física i Salut 40 trim. 6 
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Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 

secretari general del 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

inicialment les modificacions dels preus públics següents: 

Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i a ctivitats culturals a la Casa de Cultura Les 
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Activitat Física i Salut

Taller de memòria

Labors

Labors

Cuina de Nadal
 

Cessió d'espais

Cessió d'aules
 
 

- Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usua ris de menjador escolar de l’Escola Sant Jordi 
de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora d e Girona, Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels 
de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola Carme Auguet de Girona,  Escola Madrenc de 
Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegan t del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola  
Silvestre Santaló de Salt, CEE La Maçana de Salt, E scola La Farga de Salt, Escola S
Girona, Escola Vila- roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Per icot de Girona i Escola 
Balandrau de Girona 
Es modifica l'art. 3 de la manera següent:
 
Art. 3.- Quantia 
El cost usuari /dia inclou el cost total del menjador conformat 
menjar, les despeses de monitoratge i les despeses generals. En funció del cost usuari/dia es fixa el preu 
per a la modalitat fixa i per a la modalitat eventual. 

 
o De l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls

  
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De les Escoles Font de la Pólvora de Girona 

   
Preu Modalitat Fixa (1) 
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Carme Auguet de Girona
 

Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Madrenc de 

    
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l'Escola Mas Masó de Salt:

 
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l'Escola Arrels de Salt
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matri. 
Activitat Física i Salut 40 trim. 6 

matri. 
Taller de memòria 60 trim. 6 

matri. 
Labors 55 trim. 6 

matri. 
Labors 55 trim. 6 

matri. 
Cuina de Nadal 25 

Cessió d'espais 60,00 € 1a hora 
20,00 € a partir de la 2a hora 

Cessió d'aules 200,00 €/mes 

Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usua ris de menjador escolar de l’Escola Sant Jordi 
de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora d e Girona, Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels 

Les Deveses de Salt, Escola Carme Auguet de Girona,  Escola Madrenc de 
Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegan t del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola  
Silvestre Santaló de Salt, CEE La Maçana de Salt, E scola La Farga de Salt, Escola S

roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Per icot de Girona i Escola 

Es modifica l'art. 3 de la manera següent: 

El cost usuari /dia inclou el cost total del menjador conformat per les despeses de compra i elaboració del 
menjar, les despeses de monitoratge i les despeses generals. En funció del cost usuari/dia es fixa el preu 
per a la modalitat fixa i per a la modalitat eventual.  

Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,65 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,66 €/dia 

Font de la Pólvora de Girona i Vilaroja : 

Preu Modalitat Fixa (1)   6,20€/dia 
Preu Modalitat Eventual (2)  6,80€/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)  4,76€/dia 

Carme Auguet de Girona  

Preu Modalitat Fixa (1) 6,20 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,80 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,76 €/dia 

Madrenc de Vilablareix : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,80 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,80 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,76 €/dia 

Mas Masó de Salt:  

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 

Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

Arrels de Salt : 
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Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usua ris de menjador escolar de l’Escola Sant Jordi 
de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora d e Girona, Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels 

Les Deveses de Salt, Escola Carme Auguet de Girona,  Escola Madrenc de 
Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegan t del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola  
Silvestre Santaló de Salt, CEE La Maçana de Salt, E scola La Farga de Salt, Escola S anta Eugènia de 

roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Per icot de Girona i Escola 

per les despeses de compra i elaboració del 
menjar, les despeses de monitoratge i les despeses generals. En funció del cost usuari/dia es fixa el preu 
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Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De les Escoles El Pla de Salt 

   
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola El Veïnat de Salt

   
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat 

 
o De l’Escola Les Deveses de Salt

   
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Silvestre Santaló de Salt

   
Preu Modalitat 
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o Del CEE La Maçana de Salt

 
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola La Farga de Salt

   
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Santa Eugènia de Girona

   
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola El Pla de Girona

  
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Pericot de Girona

  
Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o De l’Escola Balandrau de Girona
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Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

El Pla de Salt i Gegant del Rec:  

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

El Veïnat de Salt : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

Les Deveses de Salt : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

Silvestre Santaló de Salt : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

CEE La Maçana de Salt : 

Preu Modalitat Fixa (1) 8,85 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 8,85 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 6,20 €/dia 

La Farga de Salt : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

Santa Eugènia de Girona : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,15 €/dia 
Modalitat Eventual (2) 6,15 €/dia 

Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,31 €/dia 

El Pla de Girona : 

Preu Modalitat Fixa (1) 4,90 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,55 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,59 €/dia 

Pericot de Girona : 

Preu Modalitat Fixa (1) 5,05 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,05 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,24 €/dia 

Balandrau de Girona : 
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C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 

 

Preu Modalitat Fixa (1)
Preu Modalitat Eventual (2)
Preu Modalitat Eventual amb beca (3)

 
o Professorat i personal administratiu de centre: 

 
 (1) MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador 3 o més 
dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. 
(2) MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador de 
forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre tindran la consideració d’usuaris 
eventuals. 
(3) MODALITAT EVENTUAL AMB BECA. Alumnes que tinguin concedida la beca de menjador escolar i 
utilitzin el servei de menjador de forma esporàdica. 
 
S'actualitza l'anualitat de l'art 4: on diu 
 
- Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del  servei de transport escolar no obligatori:
Es modifica l'art. 3.4 amb el contingut següent:
3.4. Excepcionalment es podran autoritzar alt
Departament d'Ensenyament al consell comarcal en el marc de la delegació de la competència del servei de 
transport escolar com correspon a:  
3.4.1 Per l'alumnat de Sarrià de Ter en destí a l'Escola Mon
bonifica i per tant, el preu serà de 0,85 
3.4.2. Per l'alumnat de secundària de la zona Est de Girona, el preu públic establert a l'apartat 3.1 es 
bonifica i per tant, el preu serà de 0,60 
 
- Preu públic núm. 1 de l'organisme autònom Escola de  Música del Gironès: corresponent a la 
matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits e n els cursos que imparteix l’organisme autònom 
Escola de Música del Gironès (curs 2014
Es modifica l'art. 3 de conformitat amb el preu públic aprovat en el Consell Rector de l'Escola de Música del 
Gironès de data 8 d'octubre de 2014:
Realització de sessions musicals a entitats 25,00 
 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1

s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril

 
Segon.  Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarca

procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa

 
4. Aprovació amb caràcter provisional de la modificaci ó de taxes
 
El Sr. Fàbrega comenta que les taxes mantenen els mateixos preus que l'any passat però 
s'han introduït nous conceptes que fins ara no estaven contemplats. Posa l'exemple del 
lloguer del centre de visitants, o dels banys àrabs... 
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 
Consell Comarcal del Gironès;
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Preu Modalitat Fixa (1) 5,90 €/dia 
Preu Modalitat Eventual (2) 6,55 €/dia 
Preu Modalitat Eventual amb beca (3) 4,59 €/dia 

Professorat i personal administratiu de centre: 3,50 €/dia 

MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador 3 o més 
dies a la setmana i que domiciliïn el rebut.  

MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador de 
esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre tindran la consideració d’usuaris 

MODALITAT EVENTUAL AMB BECA. Alumnes que tinguin concedida la beca de menjador escolar i 
utilitzin el servei de menjador de forma esporàdica.  

'actualitza l'anualitat de l'art 4: on diu 2014 ha de dir 2015. 

Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del  servei de transport escolar no obligatori:
Es modifica l'art. 3.4 amb el contingut següent: 
3.4. Excepcionalment es podran autoritzar altres preus públics inferiors quan així ho instrueixi el 
Departament d'Ensenyament al consell comarcal en el marc de la delegació de la competència del servei de 

 
3.4.1 Per l'alumnat de Sarrià de Ter en destí a l'Escola Montserrat, el preu públic establert a l'apartat 3.1. es 
bonifica i per tant, el preu serà de 0,85 €/dia. 
3.4.2. Per l'alumnat de secundària de la zona Est de Girona, el preu públic establert a l'apartat 3.1 es 
bonifica i per tant, el preu serà de 0,60 €/dia. 

Preu públic núm. 1 de l'organisme autònom Escola de  Música del Gironès: corresponent a la 
matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits e n els cursos que imparteix l’organisme autònom 
Escola de Música del Gironès (curs 2014 -2015) 

3 de conformitat amb el preu públic aprovat en el Consell Rector de l'Escola de Música del 
Gironès de data 8 d'octubre de 2014: 
Realització de sessions musicals a entitats 25,00 €/hora 

De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1
s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 

ord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarca
procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aprovació amb caràcter provisional de la modificaci ó de taxes . 

El Sr. Fàbrega comenta que les taxes mantenen els mateixos preus que l'any passat però 
s'han introduït nous conceptes que fins ara no estaven contemplats. Posa l'exemple del 
lloguer del centre de visitants, o dels banys àrabs...  

conòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 
Consell Comarcal del Gironès; 

mail: info@girones.cat 

MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador 3 o més 

MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador de 
esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre tindran la consideració d’usuaris 

MODALITAT EVENTUAL AMB BECA. Alumnes que tinguin concedida la beca de menjador escolar i 

Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del  servei de transport escolar no obligatori:  

res preus públics inferiors quan així ho instrueixi el 
Departament d'Ensenyament al consell comarcal en el marc de la delegació de la competència del servei de 

tserrat, el preu públic establert a l'apartat 3.1. es 

3.4.2. Per l'alumnat de secundària de la zona Est de Girona, el preu públic establert a l'apartat 3.1 es 

Preu públic núm. 1 de l'organisme autònom Escola de  Música del Gironès: corresponent a la 
matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits e n els cursos que imparteix l’organisme autònom 

3 de conformitat amb el preu públic aprovat en el Consell Rector de l'Escola de Música del 

De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 

ord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

El Sr. Fàbrega comenta que les taxes mantenen els mateixos preus que l'any passat però 
s'han introduït nous conceptes que fins ara no estaven contemplats. Posa l'exemple del 

conòmic, de data 1 d’octubre de 2014, de l'interventora de fons del 
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Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2014, emès pel secretari general del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

relacionen: 
Taxa corresponent a l’entrada als Banys Àrabs de Gi rona
Art. 3 Quantia  
"Per a la cessió d'ús amb
Per a la cessió d'ús amb finalitats comercials sense exclusivitat 50,00 
 
Taxa per a documents i activitats jurídico
Art. 4 Quantia  
"35,50 €/hora tècnic superior
26,00 €/hora tècnic 
 
Taxa corresponent a l'activitat d'informació i a la insp ecció 
d'establiments sotmesos i no sotmesos a la Llei d'i ntervenció integral 
de l'administració ambiental
Art. 1 Fet imposable
"i els informes de mesures dels camps electromagnètics"
Art. 3 Quantia 
"3.1) La taxa originada pel servei d'informe i d'inspecció d'establiments 
sotmesos i no sotmesos a la Llei d'intervenció integral de l'administració 
ambiental serà de 150 
d'haver-hi desplaçament 
3.2) La taxa originada pel servei d'informe de mesures dels camps 
electromagnètics serà de 40,00 
 
Taxa corresponent 
domiciliària  
Art. 3 Quantia 
"20,87 €/mes tipus A: un aparell per a una persona.
31,30 €/mes tipus B: dos aparells per a dues persones.
29,49 €/mes tipus C: un aparell per a dos beneficiaris, essent un d’ells 
depenent" 
 
Taxa corresponent a l’entrada al centre d’interpret ació del territori 
situat al C entre de Visitants del Gironès
Art. 3 Quantia 
"Utilització de l'espai per part d'empreses turístiques, 200,00 
Art. 5 Bonificacions
"i) Utilització parcial per part d'empreses turístiques en proporció al temps 
emprat" 
 
Taxa corresponent al 
d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments loca ls
Art. 3 Redacció de plans d’autoprotecció
"projecte d'activitats o projecte d'obres"
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Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2014, emès pel secretari general del 
Consell Comarcal del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

Taxa corresponent a l’entrada als Banys Àrabs de Gi rona

"Per a la cessió d'ús amb finalitats comercials amb exclusivitat 100,00 
Per a la cessió d'ús amb finalitats comercials sense exclusivitat 50,00 

Taxa per a documents i activitats jurídico -administratives

ècnic superior 
ècnic mig" 

corresponent a l'activitat d'informació i a la insp ecció 
d'establiments sotmesos i no sotmesos a la Llei d'i ntervenció integral 
de l'administració ambiental  
Art. 1 Fet imposable 
"i els informes de mesures dels camps electromagnètics"

"3.1) La taxa originada pel servei d'informe i d'inspecció d'establiments 
sotmesos i no sotmesos a la Llei d'intervenció integral de l'administració 
ambiental serà de 150 €. aquest import s'incrementarà en 0,35 

hi desplaçament del personal. 
3.2) La taxa originada pel servei d'informe de mesures dels camps 
electromagnètics serà de 40,00 €/informe i mesurarà fins a 5 punts"

Taxa corresponent a la prestació del servei de teleassistència 

us A: un aparell per a una persona. 
€/mes tipus B: dos aparells per a dues persones. 
€/mes tipus C: un aparell per a dos beneficiaris, essent un d’ells 

Taxa corresponent a l’entrada al centre d’interpret ació del territori 
entre de Visitants del Gironès  

"Utilització de l'espai per part d'empreses turístiques, 200,00 
Art. 5 Bonificacions 

) Utilització parcial per part d'empreses turístiques en proporció al temps 

Taxa corresponent al servei de redacció i homologació de plans 
d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments loca ls 
Art. 3 Redacció de plans d’autoprotecció 
"projecte d'activitats o projecte d'obres" 
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Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2014, emès pel secretari general del 

Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

Taxa corresponent a l’entrada als Banys Àrabs de Gi rona  

finalitats comercials amb exclusivitat 100,00 €/h 
Per a la cessió d'ús amb finalitats comercials sense exclusivitat 50,00 €/h" 

administratives  

corresponent a l'activitat d'informació i a la insp ecció 
d'establiments sotmesos i no sotmesos a la Llei d'i ntervenció integral 

"i els informes de mesures dels camps electromagnètics" 

"3.1) La taxa originada pel servei d'informe i d'inspecció d'establiments 
sotmesos i no sotmesos a la Llei d'intervenció integral de l'administració 

à en 0,35 €/km, en cas 

3.2) La taxa originada pel servei d'informe de mesures dels camps 
à fins a 5 punts" 

a la prestació del servei de teleassistència 

€/mes tipus C: un aparell per a dos beneficiaris, essent un d’ells 

Taxa corresponent a l’entrada al centre d’interpret ació del territori 

"Utilització de l'espai per part d'empreses turístiques, 200,00 €/mensuals" 

) Utilització parcial per part d'empreses turístiques en proporció al temps 

servei de redacció i homologació de plans 
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 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'a
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
Segon.  Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 

procedir a l'execució dels presents a
modificacions de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
5. Aprovació in icial de la modificació de crèdits 18/2014
 
El Sr. Fàbrega explica que aquesta té un import total de 50.587,65 euros que surten de 
romanents de l'any passat i que es destinen a partides de promoció econòmica, al Centre 
de visitants, al pagament d' interes
desglossat.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre 
del dia. Una de les raons és que ja es van abstenir en l'aprovació del pressupost 
d'enguany. Si el que votessin avui fos aquestes partides concretes segurament que el seu 
vot seria negatiu. Poden entendre tal i com es va parlar a la Comissió Informativa que hi 
ha hagut una manca de subvencions per pagar algun projecte concret però en aquesta 
modificació hi ha despeses de personal fixa. Aquestes despeses s'havien d'assumir de 
totes maneres i per tant no entenen que alhora d'elaborar el pressupost no es tinguessin 
en compte. Quan aquest va néixer ja ho va fer amb dèficit. No es pot estar pendents de si 
arriba o no una subvenció si es té personal fix contractat. Tot i això i tenint en compte que 
es van abstenir en l'aprovació del pressupost avui també s'abstindran.
 
Vist l’expedient 18/2014 de modificació de crèdits tramitat per a suplements de crèdit;
 
Vist l'informe d'intervenció de data 25 de setembre de 2014;
 
Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que seran també 
d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 
refereix l'article 169 del RDL 2/2004;
 
Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen l'aprovació suplement 
de crèdit; 
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De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució dels presents acords i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

icial de la modificació de crèdits 18/2014 . 

El Sr. Fàbrega explica que aquesta té un import total de 50.587,65 euros que surten de 
romanents de l'any passat i que es destinen a partides de promoció econòmica, al Centre 
de visitants, al pagament d' interessos i a amortitzacions. Els consellers disposen del 

manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre 
del dia. Una de les raons és que ja es van abstenir en l'aprovació del pressupost 

que votessin avui fos aquestes partides concretes segurament que el seu 
vot seria negatiu. Poden entendre tal i com es va parlar a la Comissió Informativa que hi 
ha hagut una manca de subvencions per pagar algun projecte concret però en aquesta 

ó hi ha despeses de personal fixa. Aquestes despeses s'havien d'assumir de 
totes maneres i per tant no entenen que alhora d'elaborar el pressupost no es tinguessin 
en compte. Quan aquest va néixer ja ho va fer amb dèficit. No es pot estar pendents de si 

riba o no una subvenció si es té personal fix contractat. Tot i això i tenint en compte que 
es van abstenir en l'aprovació del pressupost avui també s'abstindran. 

Vist l’expedient 18/2014 de modificació de crèdits tramitat per a suplements de crèdit;

Vist l'informe d'intervenció de data 25 de setembre de 2014; 

Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 

de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que seran també 

es normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 
refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 

Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen l'aprovació suplement 

mail: info@girones.cat 

De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

nuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 

entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
cords i per ordenar la publicació de les 

modificacions de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 

El Sr. Fàbrega explica que aquesta té un import total de 50.587,65 euros que surten de 
romanents de l'any passat i que es destinen a partides de promoció econòmica, al Centre 

sos i a amortitzacions. Els consellers disposen del 

manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre 
del dia. Una de les raons és que ja es van abstenir en l'aprovació del pressupost 

que votessin avui fos aquestes partides concretes segurament que el seu 
vot seria negatiu. Poden entendre tal i com es va parlar a la Comissió Informativa que hi 
ha hagut una manca de subvencions per pagar algun projecte concret però en aquesta 

ó hi ha despeses de personal fixa. Aquestes despeses s'havien d'assumir de 
totes maneres i per tant no entenen que alhora d'elaborar el pressupost no es tinguessin 
en compte. Quan aquest va néixer ja ho va fer amb dèficit. No es pot estar pendents de si 

riba o no una subvenció si es té personal fix contractat. Tot i això i tenint en compte que 
 

Vist l’expedient 18/2014 de modificació de crèdits tramitat per a suplements de crèdit; 

Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 

de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que seran també 

es normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 

Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen l'aprovació suplement 
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Sotmesa la proposta a votació queda
l'abstenció del PSC-PM, del PPC, de la CUP
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 

detall següent: 
 

Suplement de crèdit:
Aplicació pressupostària Denominació
241.13001 Personal fixe promoció econòmica
430.13101 Personal temporal turisme
432.22706 Pla de Foment Turístic i de Promoció
432.22707 Centre de visitants/Consums
920.31000 Interessos 
920.91300 Amortització de deute
 TOTAL 

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària 
870.00 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de l
locals. 

 
Tercer.  En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 

d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 
procedirà a la seva publicació.

 
6. Aprovació del reconeixement de crèdits
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta d'un procediment que s'ha de portar a terme per tal 
de pagar el cost d'un conveni que s'havia signat cada any i al darrer no es va fer. Els van 
presentar la factura. Atès que amb el pressupost
factura de l'exercici anterior la normativa obliga a aprovar
d'una factura de 3.000 euros de l'Associació de Guies de Natura. Els anys anteriors hi 
havia aquest conveni i a partir de l'
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 1 d'octubre de 2014, on s'exposa 
l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que, 
exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la corporació i que, en aquest cas 
concret, és possible la seva realització;
 
Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal del Gironès l'habilita
imputable al pressupost en vigor;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM i de la CUP-PA i l'abstenció del PPC, d’ICV
Yanes 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC
PM, del PPC, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 

Suplement de crèdit:  
Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit
Personal fixe promoció econòmica 6.341,00 € 13.000,00 
Personal temporal turisme 44.776,00 € 6.000,00 
Pla de Foment Turístic i de Promoció 12.433,84 € 9.000,00 
Centre de visitants/Consums 32.000,00 € 12.000,00 

18.100,00 € 5.000,00 
Amortització de deute 39.000,00 € 6.000,00 

152.650,84 € 51.000,00  

Denominació 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  

Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 
d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 
procedirà a la seva publicació. 

reconeixement de crèdits . 

El Sr. Fàbrega explica que es tracta d'un procediment que s'ha de portar a terme per tal 
de pagar el cost d'un conveni que s'havia signat cada any i al darrer no es va fer. Els van 
presentar la factura. Atès que amb el pressupost d'aquest any no es pot fer front a una 
factura de l'exercici anterior la normativa obliga a aprovar-ho pel Ple comarcal. Es tracta 
d'una factura de 3.000 euros de l'Associació de Guies de Natura. Els anys anteriors hi 
havia aquest conveni i a partir de l'any passat es va deixar de signar.  

Vist l’informe d’Intervenció, de data 1 d'octubre de 2014, on s'exposa 
l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell 
exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la corporació i que, en aquest cas 
concret, és possible la seva realització; 

Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal del Gironès l'habilita
imputable al pressupost en vigor; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
PA i l'abstenció del PPC, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  
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aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC-AM i  
E i de la Sra. Glòria Plana  

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 18/2014 amb el 

Suplement crèdit Crèdit definitiu 
13.000,00 € 19.341,00 € 
6.000,00 € 50.776,00 € 
9.000,00 € 21.433,84 € 

12.000,00 € 44.000,00 € 
5.000,00 € 23.100,00 € 
6.000,00 € 45.000,00 € 

51.000,00  € 203.650,84 € 

Import 
 51.000,00 € 

Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 

a Llei reguladora de les hisendes 

En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 
d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 

El Sr. Fàbrega explica que es tracta d'un procediment que s'ha de portar a terme per tal 
de pagar el cost d'un conveni que s'havia signat cada any i al darrer no es va fer. Els van 

d'aquest any no es pot fer front a una 
ho pel Ple comarcal. Es tracta 

d'una factura de 3.000 euros de l'Associació de Guies de Natura. Els anys anteriors hi 
 

Vist l’informe d’Intervenció, de data 1 d'octubre de 2014, on s'exposa que en aplicació de 
l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 

per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell 
exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la corporació i que, en aquest cas 

Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal del Gironès l'habilitació excepcional 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  
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En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 

import de 2.990,00 
l'Associació de Guies de natura "Gironès, terra de passeig".

 
Segon. Imputar aquesta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 

l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014 que es reconeix en 
aquest acord per part del 

 
Tercer.  Comunicar aquesta acord a la Intervenció 
 
7. Aprovació de la classificació de les entitats vinculades o depen dents del Consell 
Comarcal del Gironès, als efectes previstos a la di sposició addicional dotzena de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 
El Sr. Secretari comenta que la Llei de Bases de règim local amb la modificació operada 
per LRSAL estableix que s'han de classificar els organismes dels ens locals que 
depenguin d'ells o que els tinguis adscrits. La normativa estipula tres grups. La voluntat 
del Govern central es controlar les retribucions que perceben els membres dels òrgans 
adscrits d'aquest ens. La realitat en la majoria dels organismes depenents de les 
administracions locals és que no es percebeixen assistencies però s'han d'adaptar. Les 
que formen part del grup 1 són les que permeten un nombre més elevat en els seus 
òrgans d'administració, fins a 15 membres. El grup 2 fins a 12 membres i el grup 3 fins a 9 
membres. La normativa estipula que alhora d'escollir aquests grups s'ha de tenir en 
compte el pressupost, el personal, l'activitat que es desenvolupa. En realitat no hi ha cap 
element restrictiu sinó que s'ha de tenir en compte una mica tot. S'ha optat pel criteri de 
que el nombre de membres permeti més participació, com més participació mill
definitiva es classifica l'Escola de Música del Gironès i el Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt en el grup 1. L'apartat segon de l'acord es fa referència a una explicació del 
que deriva de la normativa i en tercer lloc s'estipula que se n'ha
 
La Sra. Terés manifesta que el seu grup atès que no reconeix aquesta normativa 
imposada que el que fa és retallar les competències municipals i la participació 
s'abstindrà.  
 
Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei 
bases del règim local -LRBRL
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
acord classificant les entitats v
integrin el sector públic local; 
 
Vist que aquesta classificació determina el nivell en què l'entitat se situa per tal de 
determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i dels òrgans 
superiors de govern i administració de les entitats, i la seva estructura organitzativa, amb 
fixació del nombre mínim i màxim de directius;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès compta amb dues entitats vinculades o 
dependents, a les quals es refereix l
 
Vistos els criteris de classificació que determina la llei i en especial les característiques del 
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el següent acord: 

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
import de 2.990,00 € corresponent a la prestació efectuada l'any 2013 per 
l'Associació de Guies de natura "Gironès, terra de passeig".

ta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 
l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014 que es reconeix en 
aquest acord per part del Ple del Consell Comarcal del Gironès.

Comunicar aquesta acord a la Intervenció comarcal. 

la classificació de les entitats vinculades o depen dents del Consell 
Comarcal del Gironès, als efectes previstos a la di sposició addicional dotzena de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

Secretari comenta que la Llei de Bases de règim local amb la modificació operada 
per LRSAL estableix que s'han de classificar els organismes dels ens locals que 
depenguin d'ells o que els tinguis adscrits. La normativa estipula tres grups. La voluntat 

Govern central es controlar les retribucions que perceben els membres dels òrgans 
adscrits d'aquest ens. La realitat en la majoria dels organismes depenents de les 
administracions locals és que no es percebeixen assistencies però s'han d'adaptar. Les 

ormen part del grup 1 són les que permeten un nombre més elevat en els seus 
òrgans d'administració, fins a 15 membres. El grup 2 fins a 12 membres i el grup 3 fins a 9 
membres. La normativa estipula que alhora d'escollir aquests grups s'ha de tenir en 

te el pressupost, el personal, l'activitat que es desenvolupa. En realitat no hi ha cap 
element restrictiu sinó que s'ha de tenir en compte una mica tot. S'ha optat pel criteri de 
que el nombre de membres permeti més participació, com més participació mill
definitiva es classifica l'Escola de Música del Gironès i el Consorci de Benestar Social 

Salt en el grup 1. L'apartat segon de l'acord es fa referència a una explicació del 
que deriva de la normativa i en tercer lloc s'estipula que se n'ha de donar publicitat. 

La Sra. Terés manifesta que el seu grup atès que no reconeix aquesta normativa 
imposada que el que fa és retallar les competències municipals i la participació 

Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
LRBRL-, redactada conforme a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL- exigeix que el Ple adopti 
acord classificant les entitats vinculades o dependents d'aquest Consell Comarcal que 

 

Vist que aquesta classificació determina el nivell en què l'entitat se situa per tal de 
determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i dels òrgans 
uperiors de govern i administració de les entitats, i la seva estructura organitzativa, amb 

fixació del nombre mínim i màxim de directius; 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès compta amb dues entitats vinculades o 
dependents, a les quals es refereix la Disposició Addicional Dotzena referenciada;

Vistos els criteris de classificació que determina la llei i en especial les característiques del 
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Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
€ corresponent a la prestació efectuada l'any 2013 per 

l'Associació de Guies de natura "Gironès, terra de passeig". 

ta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 
l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014 que es reconeix en 

Ple del Consell Comarcal del Gironès. 

la classificació de les entitats vinculades o depen dents del Consell 
Comarcal del Gironès, als efectes previstos a la di sposició addicional dotzena de la 

Secretari comenta que la Llei de Bases de règim local amb la modificació operada 
per LRSAL estableix que s'han de classificar els organismes dels ens locals que 
depenguin d'ells o que els tinguis adscrits. La normativa estipula tres grups. La voluntat 

Govern central es controlar les retribucions que perceben els membres dels òrgans 
adscrits d'aquest ens. La realitat en la majoria dels organismes depenents de les 
administracions locals és que no es percebeixen assistencies però s'han d'adaptar. Les 

ormen part del grup 1 són les que permeten un nombre més elevat en els seus 
òrgans d'administració, fins a 15 membres. El grup 2 fins a 12 membres i el grup 3 fins a 9 
membres. La normativa estipula que alhora d'escollir aquests grups s'ha de tenir en 

te el pressupost, el personal, l'activitat que es desenvolupa. En realitat no hi ha cap 
element restrictiu sinó que s'ha de tenir en compte una mica tot. S'ha optat pel criteri de 
que el nombre de membres permeti més participació, com més participació millor. En 
definitiva es classifica l'Escola de Música del Gironès i el Consorci de Benestar Social 

Salt en el grup 1. L'apartat segon de l'acord es fa referència a una explicació del 
de donar publicitat.  

La Sra. Terés manifesta que el seu grup atès que no reconeix aquesta normativa 
imposada que el que fa és retallar les competències municipals i la participació 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
, redactada conforme a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

exigeix que el Ple adopti 
inculades o dependents d'aquest Consell Comarcal que 

Vist que aquesta classificació determina el nivell en què l'entitat se situa per tal de 
determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i dels òrgans 
uperiors de govern i administració de les entitats, i la seva estructura organitzativa, amb 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès compta amb dues entitats vinculades o 
a Disposició Addicional Dotzena referenciada; 

Vistos els criteris de classificació que determina la llei i en especial les característiques del 
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sector en què desenvolupa la seva activitat, i per tal de propiciar la millor representació 
dels altres ens o entitats que en siguin membres;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM, del PPC i de la Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció de la CUP
EUiA-E  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la 
disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, en e

 
Segon. Ambdues entitats, si escau, hauran d'adoptar les mesures necessàries per 

adaptar els seus estatuts i/o normes de funcionament intern a allò previst a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local, i, especialment, a allò regulat a la disposició addicional 
dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, abans del 31 de desembre de 2014. En concret, hauran d'adaptar els 
estatuts respectius al nombre de membr
òrgans superiors de govern o administració i, si escau, els contractes 
mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013, sense que en cap cas l'adaptació pugui produir cap increment en 
relació a la seva situació anterior, sense perjudici que la modificació 
estatutària quedi ajornada al 30 de juny de 2015 en aplicació de la disposició 
transitòria desena de la Llei 27/2013.

 
Tercer.  Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense

publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 
web la composició dels seus òrgans d'administració, gestió, direcció i control, 
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
inclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 
els membres dels esmentats òrgans.

 
Quart.  Comunicar aquest acord a l'

Benestar Social Gironès Salt
 
8. Aprovació  del conveni de co
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de C atalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp 
electromagnètic.  
 
El Sr. Freixas informa que de tots és coneguda la inquietud de molts ciutadans pels 
efectes sobre la salut que poden provocar les emissions radioelèctriques. A l'inici d'aquest 
estiu es feien públiques les dades de més de 4.000 mesuraments que s'han realit
de Catalunya i que són públics. El 2009 la Generalitat de Catalunya va aprovar la política 
de governança radioelèctrica amb un doble objectiu. Per una banda que la ciutadania 
tingués una millor qualitat de serveis en veu, dades... i en segon lloc
d'antenes de telefonia mòbil fos suficient, ordenat, i respectuós amb les persones i el medi 
ambient. En el marc d'aquests objectius és on s'emmarca l'acció de realitzar aquests 
mesuraments. La Generalitat de Catalunya els hi ha tramès
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sector en què desenvolupa la seva activitat, i per tal de propiciar la millor representació 
ntitats que en siguin membres; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM, del PPC i de la Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció de la CUP

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la 
disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, en el grup 1. 

Ambdues entitats, si escau, hauran d'adoptar les mesures necessàries per 
adaptar els seus estatuts i/o normes de funcionament intern a allò previst a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

ió local, i, especialment, a allò regulat a la disposició addicional 
dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, abans del 31 de desembre de 2014. En concret, hauran d'adaptar els 
estatuts respectius al nombre de membres del Consell d'Administració i 
òrgans superiors de govern o administració i, si escau, els contractes 
mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013, sense que en cap cas l'adaptació pugui produir cap increment en 

ió a la seva situació anterior, sense perjudici que la modificació 
estatutària quedi ajornada al 30 de juny de 2015 en aplicació de la disposició 
transitòria desena de la Llei 27/2013. 

Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 
web la composició dels seus òrgans d'administració, gestió, direcció i control, 
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
nclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 
els membres dels esmentats òrgans. 

Comunicar aquest acord a l'Escola de Música del Gironès i al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt. 

del conveni de co l·laboració entre el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de C atalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp 

El Sr. Freixas informa que de tots és coneguda la inquietud de molts ciutadans pels 
efectes sobre la salut que poden provocar les emissions radioelèctriques. A l'inici d'aquest 
estiu es feien públiques les dades de més de 4.000 mesuraments que s'han realit
de Catalunya i que són públics. El 2009 la Generalitat de Catalunya va aprovar la política 
de governança radioelèctrica amb un doble objectiu. Per una banda que la ciutadania 
tingués una millor qualitat de serveis en veu, dades... i en segon lloc que el desplegament 
d'antenes de telefonia mòbil fos suficient, ordenat, i respectuós amb les persones i el medi 
ambient. En el marc d'aquests objectius és on s'emmarca l'acció de realitzar aquests 
mesuraments. La Generalitat de Catalunya els hi ha tramès un llistat de 106 punts de 
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sector en què desenvolupa la seva activitat, i per tal de propiciar la millor representació 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
AM, del PPC i de la Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-

Classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la 
disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

Ambdues entitats, si escau, hauran d'adoptar les mesures necessàries per 
adaptar els seus estatuts i/o normes de funcionament intern a allò previst a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

ió local, i, especialment, a allò regulat a la disposició addicional 
dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, abans del 31 de desembre de 2014. En concret, hauran d'adaptar els 

es del Consell d'Administració i 
òrgans superiors de govern o administració i, si escau, els contractes 
mercantils o d'alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013, sense que en cap cas l'adaptació pugui produir cap increment en 

ió a la seva situació anterior, sense perjudici que la modificació 
estatutària quedi ajornada al 30 de juny de 2015 en aplicació de la disposició 

Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense perjudici de la 
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 
web la composició dels seus òrgans d'administració, gestió, direcció i control, 
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
nclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 

Escola de Música del Gironès i al Consorci de 

l·laboració entre el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de C atalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp 

El Sr. Freixas informa que de tots és coneguda la inquietud de molts ciutadans pels 
efectes sobre la salut que poden provocar les emissions radioelèctriques. A l'inici d'aquest 
estiu es feien públiques les dades de més de 4.000 mesuraments que s'han realitzat arreu 
de Catalunya i que són públics. El 2009 la Generalitat de Catalunya va aprovar la política 
de governança radioelèctrica amb un doble objectiu. Per una banda que la ciutadania 

que el desplegament 
d'antenes de telefonia mòbil fos suficient, ordenat, i respectuós amb les persones i el medi 
ambient. En el marc d'aquests objectius és on s'emmarca l'acció de realitzar aquests 

un llistat de 106 punts de 
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mesura. Es tracta de punts sensibles com llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, 
caps, parcs públics, i habitatges propers a antenes. Els aparells dels que disposen els ha 
cedit la Generalitat de Catalunya i el personal
de l'àrea de Medi Ambient del Consell.
través d'aquesta es realitzarà el mesurament de fins a 5 punts d'un municipi.
 
El president hi vol afegir una anècdota. Quan
voler provar-lo i van mirar a fora del pati si hi havia algun nivell elevat, tots els nivells eren 
correctes. Llavors van mesurar allà on hi ha el microones i els nivells obtinguts eren molt 
elevats quan aquest estava en funcionament. Moltes vegades estem pendents de l'efecte 
que tenen les antenes i no tenim en compte que potser a dins de casa hi ha elements més 
perillosos.   
 
La Sra. Terés pregunta si a dins d'aquests 106 punts s'ha previst mesurar habitatges 
propers a la línia MAT. Si no hi ha cap habitatge proper en els municipis de la comarca del 
Gironès demana que també es realitzi en algun punt ja que segurament, en aquest
moments, és la font més important d'electromagnetisme que hi ha a la comarca del 
Gironès. Creu que estaria bé incloure aquesta possibilitat. 
 
El Sr. Freixas respon que dins d'aquests 106 punts no hi serà inclòs perquè aquests ja 
estan estipulats però enlloc de mesurar
considerin oportuns. Faran tot el que els demanin els municipis i potser per iniciativa 
pròpia podem fer algun mesurament de la línia. Indica que la funció del Consell és servir 
als municipis i per tant es realitzaran els mesuraments que aquests sol·licitin. 
 
La Sra. Terés vol demanar si llavors seria possible fer públic aquests resultats. 
 
El Sr. Freixas indica que seran públics els resultats. 
 
D’acord amb les disposicions contingudes a la Ll
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
planificació tècnica i de l’establiment de les directrius de gestió i d’explotació dels serveis i 
dels sistemes de telecomunicacions que
 
Atès que el 16 de juny de 2005 la Generalitat de Catalunya, el 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
conveni de col·laboració per a la implantació d’una 
mesurar els nivells de camp electromagnètic provinent de les estacions base de telefonia 
mòbil i, posteriorment, en data 10 de març de 2009 les parts van subscriure un nou 
conveni per donar continuïtat al projecte;
 
Atès que en el marc del projecte
del Gironès; 
 
Vist que el 25 d’agost de 2010 el 
Informació i la Comissió Europea van signar un acord de subvenció pel projecte LIFE09 
ENV/ES/000505 “Radioelectric governance: environment and electronic communication 
policies for deployment of radiocom infrastructures
Governança Radioelèctrica, que inclou, entre altres aspectes, l’adquisició de cinquanta 
equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic i la seva cessió a una 
municipis o comarques de Catalunya; 
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mesura. Es tracta de punts sensibles com llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, 
caps, parcs públics, i habitatges propers a antenes. Els aparells dels que disposen els ha 
cedit la Generalitat de Catalunya i el personal que realitzarà aquests mesuraments serà el 
de l'àrea de Medi Ambient del Consell. S'ha creat una taxa de 40 euros per informe i a 
través d'aquesta es realitzarà el mesurament de fins a 5 punts d'un municipi.

El president hi vol afegir una anècdota. Quan va arribar l'aparell al Consell els tècnics van 
lo i van mirar a fora del pati si hi havia algun nivell elevat, tots els nivells eren 

correctes. Llavors van mesurar allà on hi ha el microones i els nivells obtinguts eren molt 
est estava en funcionament. Moltes vegades estem pendents de l'efecte 

que tenen les antenes i no tenim en compte que potser a dins de casa hi ha elements més 

La Sra. Terés pregunta si a dins d'aquests 106 punts s'ha previst mesurar habitatges 
propers a la línia MAT. Si no hi ha cap habitatge proper en els municipis de la comarca del 
Gironès demana que també es realitzi en algun punt ja que segurament, en aquest
moments, és la font més important d'electromagnetisme que hi ha a la comarca del 
Gironès. Creu que estaria bé incloure aquesta possibilitat.  

El Sr. Freixas respon que dins d'aquests 106 punts no hi serà inclòs perquè aquests ja 
lloc de mesurar-ne només 106 es poden mesurar tots els que es 

considerin oportuns. Faran tot el que els demanin els municipis i potser per iniciativa 
pròpia podem fer algun mesurament de la línia. Indica que la funció del Consell és servir 

per tant es realitzaran els mesuraments que aquests sol·licitin. 

La Sra. Terés vol demanar si llavors seria possible fer públic aquests resultats. 

El Sr. Freixas indica que seran públics els resultats.  

D’acord amb les disposicions contingudes a la Llei 15/1993, de 28 de desembre, el 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació és l’ens responsable de la 
planificació tècnica i de l’establiment de les directrius de gestió i d’explotació dels serveis i 
dels sistemes de telecomunicacions que corresponen a la Generalitat de Catalunya;

Atès que el 16 de juny de 2005 la Generalitat de Catalunya, el 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Consorci Localret van signar un 
conveni de col·laboració per a la implantació d’una xarxa d’equips de monitoratge per 
mesurar els nivells de camp electromagnètic provinent de les estacions base de telefonia 
mòbil i, posteriorment, en data 10 de març de 2009 les parts van subscriure un nou 
conveni per donar continuïtat al projecte; 

ue en el marc del projecte es van instal·lar cinc equips de monitoratge 

Vist que el 25 d’agost de 2010 el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
i la Comissió Europea van signar un acord de subvenció pel projecte LIFE09 

“Radioelectric governance: environment and electronic communication 
policies for deployment of radiocom infrastructures”, com a eix principal de la política de la 

ernança Radioelèctrica, que inclou, entre altres aspectes, l’adquisició de cinquanta 
equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic i la seva cessió a una 
municipis o comarques de Catalunya;  
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mesura. Es tracta de punts sensibles com llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, 
caps, parcs públics, i habitatges propers a antenes. Els aparells dels que disposen els ha 

que realitzarà aquests mesuraments serà el 
S'ha creat una taxa de 40 euros per informe i a 

través d'aquesta es realitzarà el mesurament de fins a 5 punts d'un municipi.  

va arribar l'aparell al Consell els tècnics van 
lo i van mirar a fora del pati si hi havia algun nivell elevat, tots els nivells eren 

correctes. Llavors van mesurar allà on hi ha el microones i els nivells obtinguts eren molt 
est estava en funcionament. Moltes vegades estem pendents de l'efecte 

que tenen les antenes i no tenim en compte que potser a dins de casa hi ha elements més 

La Sra. Terés pregunta si a dins d'aquests 106 punts s'ha previst mesurar habitatges 
propers a la línia MAT. Si no hi ha cap habitatge proper en els municipis de la comarca del 
Gironès demana que també es realitzi en algun punt ja que segurament, en aquests 
moments, és la font més important d'electromagnetisme que hi ha a la comarca del 

El Sr. Freixas respon que dins d'aquests 106 punts no hi serà inclòs perquè aquests ja 
ne només 106 es poden mesurar tots els que es 

considerin oportuns. Faran tot el que els demanin els municipis i potser per iniciativa 
pròpia podem fer algun mesurament de la línia. Indica que la funció del Consell és servir 

per tant es realitzaran els mesuraments que aquests sol·licitin.  

La Sra. Terés vol demanar si llavors seria possible fer públic aquests resultats.  

ei 15/1993, de 28 de desembre, el Centre 
és l’ens responsable de la 

planificació tècnica i de l’establiment de les directrius de gestió i d’explotació dels serveis i 
corresponen a la Generalitat de Catalunya; 

Atès que el 16 de juny de 2005 la Generalitat de Catalunya, el Centre de 
i el Consorci Localret van signar un 

xarxa d’equips de monitoratge per 
mesurar els nivells de camp electromagnètic provinent de les estacions base de telefonia 
mòbil i, posteriorment, en data 10 de març de 2009 les parts van subscriure un nou 

de monitoratge a la comarca 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
i la Comissió Europea van signar un acord de subvenció pel projecte LIFE09 

“Radioelectric governance: environment and electronic communication 
”, com a eix principal de la política de la 

ernança Radioelèctrica, que inclou, entre altres aspectes, l’adquisició de cinquanta 
equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic i la seva cessió a una 
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Vist que el Gironès és una de las comarques a le
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc de la
política de la governança radioelèctrica

 
Segon.  Comunicar aquest acord 

Informació de la Generalitat de Catalunya
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
9. Aprovació del conveni de delegació entre l’Ajuntame nt de Quart i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de recollida i tractament de la 
poda o restes vegetals.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de la incorporació de l'Ajuntament de Quart al servei 
de recollida i tractament de la poda o restes vegetals. Aquest servei es va adjudicar el 
febrer de 2003 a l'empresa AJ Ruz. Aquest inclou la recollida de la poda i e
tractament. Amb la incorporació de Quart es presta aquest servei a 14 municipis. Ara 
tenim 40 containers tipus banyera i es realitzen serveis setmanals de recollida i serveis 
segons demanda.  
 
El Sr. Álvarez comenta que en el seu grup hi haurà un vot
 
Atès que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'actuació comarcal;
 
Vist que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
recollida selectiva i tractament dels residus municipals dels municipis de la comarca;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès pot prestar el servei de recollida selectiva dels 
residus de poda o restes vegetals dels residus municipals en els municipis que li dele
el servei; 
 
Atès que segons el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i 
el tractament dels residus municipals que s’origine
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM, del PPC, de la CUP
particular en contra del Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes 
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l Gironès és una de las comarques a les quals se cedirà un equip portàtil;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

provar el text del conveni de col·laboració entre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

el Consell Comarcal del Gironès per a la cessió d’un equip 
portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc de la
política de la governança radioelèctrica. 

Comunicar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació del conveni de delegació entre l’Ajuntame nt de Quart i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de recollida i tractament de la 

El Sr. Freixas explica que es tracta de la incorporació de l'Ajuntament de Quart al servei 
de recollida i tractament de la poda o restes vegetals. Aquest servei es va adjudicar el 
febrer de 2003 a l'empresa AJ Ruz. Aquest inclou la recollida de la poda i e
tractament. Amb la incorporació de Quart es presta aquest servei a 14 municipis. Ara 
tenim 40 containers tipus banyera i es realitzen serveis setmanals de recollida i serveis 

El Sr. Álvarez comenta que en el seu grup hi haurà un vot particular al respecte. 

Atès que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'actuació comarcal; 

Vist que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
selectiva i tractament dels residus municipals dels municipis de la comarca;

Atès que el Consell Comarcal del Gironès pot prestar el servei de recollida selectiva dels 
residus de poda o restes vegetals dels residus municipals en els municipis que li dele

Atès que segons el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i 
el tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de llur jurisdicció;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM, del PPC, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana Yanes i el vot 

particular en contra del Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes  
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quals se cedirà un equip portàtil; 

conveni de col·laboració entre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

per a la cessió d’un equip 
portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc de la 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Aprovació del conveni de delegació entre l’Ajuntame nt de Quart i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de recollida i tractament de la 

El Sr. Freixas explica que es tracta de la incorporació de l'Ajuntament de Quart al servei 
de recollida i tractament de la poda o restes vegetals. Aquest servei es va adjudicar el 
febrer de 2003 a l'empresa AJ Ruz. Aquest inclou la recollida de la poda i el seu 
tractament. Amb la incorporació de Quart es presta aquest servei a 14 municipis. Ara 
tenim 40 containers tipus banyera i es realitzen serveis setmanals de recollida i serveis 

particular al respecte.  

Atès que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 

sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 

Vist que el Programa d'actuació comarcal preveu la possibilitat de prestar el servei de 
selectiva i tractament dels residus municipals dels municipis de la comarca; 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès pot prestar el servei de recollida selectiva dels 
residus de poda o restes vegetals dels residus municipals en els municipis que li deleguin 

Atès que segons el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i 

n en l’àmbit de llur jurisdicció; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana Yanes i el vot 
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En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida i 
tractament dels residus de poda o restes vegetals de la comarca del Gironès

 
Segon.  Comunicar aquest acord 
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
10. Aprovació del conveni de col·laboració 
Comarcal del Gironès per a la prestació de suport t ècnic en la gestió de residus i 
neteja viària.  
 
El Sr. Freixas explica que l'Ajuntament de Girona els ha sol·licitat rebre suport en l'àmbit 
del contracte de gestió dels residus i de la neteja viària de la ciutat de Girona mentre es 
cobreix la plaça vacant del tècnic encarregat d'aquesta tasca perquè aquest s'ha jubilat. 
Les tècniques de l'àrea de Medi Ambient del Consell porten una colla d'anys gestionant el 
contracte de serveis de gestió de residus i de neteja viària de bona part dels municipis de 
la comarca. Aquestes coneixen àmpliament la realitat local de la gestió de residus així 
com la gestió administrativa dels corresponents contractes. Per altra banda consid
que la col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell pot aportar molt de punts 
positius per la compartició dels coneixements entre ambdues administracions locals que 
poden ser d'interès per les dues parts. Aquest conveni en principi té una d
de sis mesos i es concreta el suport que es prestarà en les següents tasques: la 
interlocució amb les empreses concessionàries del servei de recollida a Girona, el control 
del compliment del contracte, el control de la qualitat dels serveis, 
facturació, la resolució de les qüestions tècniques derivades del desenvolupament del 
contracte i la implementació i seguiment de les mesures que l'ajuntament ha engegat o 
vulgui emprendre de nou. Aquest conveni no compren en cap cas
incidències del servei. S'acorda destinar 20 hores presencials a l'ajuntament i rebre la 
compensació econòmica corresponent al preu hora de cessió d'un tècnic superior.  
 
La Sra. Plana considera que aquest conveni que es porta a aprov
manera de realitzar la substitució d'una persona jubilada.
consten en el conveni. No posa en dubte la capacitat de les dues tècniques del Consell. 
Ho diu per l'envergadura que té la ciutat de Girona i el q
una formula adient encara que sigui per sis mesos.
hi surt molt car, 3.000 euros per 20 hores. Creu que amb aquest import es podria pagar el 
mateix a una persona que realitzes jornada 
l'apartat cinquè s'estipula una possible prorroga amb caràcter automàtica i indefinida fins a 
la cobertura definitiva de l'esmentada plaça. Creu que aquesta prorroga s'hauria d'eliminar 
perquè d'aquesta manera no
convocar aquesta plaça. Demana que aquest punt es modifiqui. No hi donarà suport.
 
La Sra. Terés manifesta que l'Ajuntament de Girona fa tres anys que té un nou contracte 
pel servei de neteja i recollida selectiva amb unes certificacions mensuals d'un milió 
d'euros. L'Ajuntament de Girona porta tres anys desplegant aquest contracte. Per diverses 
raons encara no està acabat de desplegar. Hi ha raons polítiques, tècniques i canvis 
constants en les condicions d'aquest contracte. Una prova d'això la tenim en què dilluns 
es van demanar canvis en el contingut d'aquest contracte perquè hi ha coses que han 
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següent acord: 

provar el text del conveni de delegació entre l'Ajuntament de Quart i el 
Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida i 

dels residus de poda o restes vegetals de la comarca del Gironès

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Quart. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de suport t ècnic en la gestió de residus i 

El Sr. Freixas explica que l'Ajuntament de Girona els ha sol·licitat rebre suport en l'àmbit 
ó dels residus i de la neteja viària de la ciutat de Girona mentre es 

cobreix la plaça vacant del tècnic encarregat d'aquesta tasca perquè aquest s'ha jubilat. 
Les tècniques de l'àrea de Medi Ambient del Consell porten una colla d'anys gestionant el 

cte de serveis de gestió de residus i de neteja viària de bona part dels municipis de 
la comarca. Aquestes coneixen àmpliament la realitat local de la gestió de residus així 
com la gestió administrativa dels corresponents contractes. Per altra banda consid
que la col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell pot aportar molt de punts 
positius per la compartició dels coneixements entre ambdues administracions locals que 
poden ser d'interès per les dues parts. Aquest conveni en principi té una d
de sis mesos i es concreta el suport que es prestarà en les següents tasques: la 
interlocució amb les empreses concessionàries del servei de recollida a Girona, el control 
del compliment del contracte, el control de la qualitat dels serveis, les certificació de la 
facturació, la resolució de les qüestions tècniques derivades del desenvolupament del 
contracte i la implementació i seguiment de les mesures que l'ajuntament ha engegat o 
vulgui emprendre de nou. Aquest conveni no compren en cap cas 
incidències del servei. S'acorda destinar 20 hores presencials a l'ajuntament i rebre la 
compensació econòmica corresponent al preu hora de cessió d'un tècnic superior.  

La Sra. Plana considera que aquest conveni que es porta a aprovació no és la millor 
manera de realitzar la substitució d'una persona jubilada. Cal pensar en les tasques que 
consten en el conveni. No posa en dubte la capacitat de les dues tècniques del Consell. 
Ho diu per l'envergadura que té la ciutat de Girona i el que representa. No creu que sigui 
una formula adient encara que sigui per sis mesos. Per part de l'Ajuntament de Girona els 
hi surt molt car, 3.000 euros per 20 hores. Creu que amb aquest import es podria pagar el 
mateix a una persona que realitzes jornada complerta. Per altra banda considera que en 
l'apartat cinquè s'estipula una possible prorroga amb caràcter automàtica i indefinida fins a 
la cobertura definitiva de l'esmentada plaça. Creu que aquesta prorroga s'hauria d'eliminar 
perquè d'aquesta manera no s'allargarà en el temps i l'ajuntament no es relaxarà en 
convocar aquesta plaça. Demana que aquest punt es modifiqui. No hi donarà suport.

La Sra. Terés manifesta que l'Ajuntament de Girona fa tres anys que té un nou contracte 
ollida selectiva amb unes certificacions mensuals d'un milió 

d'euros. L'Ajuntament de Girona porta tres anys desplegant aquest contracte. Per diverses 
raons encara no està acabat de desplegar. Hi ha raons polítiques, tècniques i canvis 

dicions d'aquest contracte. Una prova d'això la tenim en què dilluns 
es van demanar canvis en el contingut d'aquest contracte perquè hi ha coses que han 
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conveni de delegació entre l'Ajuntament de Quart i el 
Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida i 

dels residus de poda o restes vegetals de la comarca del Gironès. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

entre l’Ajuntament de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de suport t ècnic en la gestió de residus i 

El Sr. Freixas explica que l'Ajuntament de Girona els ha sol·licitat rebre suport en l'àmbit 
ó dels residus i de la neteja viària de la ciutat de Girona mentre es 

cobreix la plaça vacant del tècnic encarregat d'aquesta tasca perquè aquest s'ha jubilat. 
Les tècniques de l'àrea de Medi Ambient del Consell porten una colla d'anys gestionant el 

cte de serveis de gestió de residus i de neteja viària de bona part dels municipis de 
la comarca. Aquestes coneixen àmpliament la realitat local de la gestió de residus així 
com la gestió administrativa dels corresponents contractes. Per altra banda considerem 
que la col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell pot aportar molt de punts 
positius per la compartició dels coneixements entre ambdues administracions locals que 
poden ser d'interès per les dues parts. Aquest conveni en principi té una durada puntual 
de sis mesos i es concreta el suport que es prestarà en les següents tasques: la 
interlocució amb les empreses concessionàries del servei de recollida a Girona, el control 

les certificació de la 
facturació, la resolució de les qüestions tècniques derivades del desenvolupament del 
contracte i la implementació i seguiment de les mesures que l'ajuntament ha engegat o 

 el dia a dia de les 
incidències del servei. S'acorda destinar 20 hores presencials a l'ajuntament i rebre la 
compensació econòmica corresponent al preu hora de cessió d'un tècnic superior.   

ació no és la millor 
Cal pensar en les tasques que 

consten en el conveni. No posa en dubte la capacitat de les dues tècniques del Consell. 
ue representa. No creu que sigui 

Per part de l'Ajuntament de Girona els 
hi surt molt car, 3.000 euros per 20 hores. Creu que amb aquest import es podria pagar el 

Per altra banda considera que en 
l'apartat cinquè s'estipula una possible prorroga amb caràcter automàtica i indefinida fins a 
la cobertura definitiva de l'esmentada plaça. Creu que aquesta prorroga s'hauria d'eliminar 

s'allargarà en el temps i l'ajuntament no es relaxarà en 
convocar aquesta plaça. Demana que aquest punt es modifiqui. No hi donarà suport.  

La Sra. Terés manifesta que l'Ajuntament de Girona fa tres anys que té un nou contracte 
ollida selectiva amb unes certificacions mensuals d'un milió 

d'euros. L'Ajuntament de Girona porta tres anys desplegant aquest contracte. Per diverses 
raons encara no està acabat de desplegar. Hi ha raons polítiques, tècniques i canvis 

dicions d'aquest contracte. Una prova d'això la tenim en què dilluns 
es van demanar canvis en el contingut d'aquest contracte perquè hi ha coses que han 
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quedat poc concretades, indefinides... Hi ha incerteses que s'han d'anar solventant.
complexitat i les dificultats de concreció d'aquest contracte són enormes.
tres anys encara no s'ha desplegat totalment.
com era el Sr. Jaume Puxan, de reconegut prestigi, no va poder
fa pensar que dues tècniques del Consell Comarcal dedicant
durant 6 mesos serà complicat que puguin fer
El Consell creu que no hauria d'assumir aquest problema perquè pot tenir complicacions 
pot complicar el funcionament del Consell. Aquesta és la seva opinió i és la raó per la qual 
hi votarà en contra.  
 
El Sr. Gil manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt, a banda de 
per tot el que han afegit les dues companyes que 
la curta hi hauran de dedicar moltes hores d'aquestes dues tècniques i s'haurà d'ampliar 
aquesta dedicació. Creuen que quedarà penjada i desprotegida la seva feina al Consell. 
No veuen clar com es resoldrà aquesta si
perquè volen veure com evoluciona aquest conveni.
 
El Sr. Cornellà manifesta que ell no qüestionarà l'ajuntament de Girona perquè pensa que 
això ja ho faran els grups d'allà. El que els preocupa com a Consell 
destinin 20 hores a la setmana a l'Ajuntament de Girona i que aquest fet repercuteixi amb 
el servei que es presta des del Consell als ajuntaments.
no hi hauria cap problema perquè en el moment ac
projectes... si és així el seu grup està tranquil però els preocupa el tema econòmic. El 
conseller els hi va dir que el sou d'aquestes dues treballadores prové dels ajuntaments 
que tenen delegat els serveis al Consell. Aquest 
el Consell estarà ingressant per doble banda aquests diners. Per tant troba bé que el 
Consell, en un moment puntual, ajudi a un ajuntament que ho demani però creu que els 
diners que es cobren a través d'aquest conve
els ajuntaments. Si no es tornen els diners el Consell hauria de contractar el personal per 
a cobrir el que paguen els ajuntaments. En funció de la seva contesta decidiran el sentit el 
seu vot. Ells no qüestionen el fet que vagin a l'Ajuntament de Girona.
 
El Sr. Álvarez indica que al seu grup se'ls hi crea una controvèrsia. Per una banda confien 
plenament amb els serveis tècnics del consell i els hi sembla que aquesta praxi 
d'interrelació amb la resta de munici
banda manifesta que no els sembla just que puguin estar sis mesos sense realitzar 
projectes pels ajuntaments.  
 
La Sra. Vilà manifesta que si el Consell dona suport a l'ajuntament és perquè ho ha 
valorat des del punt de vista que la tasca del Consell realitza projectes i en aquest cas 
l'Ajuntament de Girona li encarrega un projecte.
aquest temps pot donar resposta a aquest projecte. El seu grup ho veu bé perquè dóna
feina a aquestes treballadores. El que no queda clar és el tema del pagament per dues 
bandes. Creu però que seria bo que es limités la seva durada a sis mesos i que no fos 
prorrogable. Si s'ha valorat des del Consell que hi ha suficientment temps per real
aquest projecte els hi sembla favorable.
 
El Sr. Freixas indica que els tècnics del Consell Comarcal són una garantia. Gestionen 
contractes importants. Hem sofert al llarg de la història vagues i altres problemes que els 
han fet patir. Sabem perfectament el que és tocar aquest tema. Creu que no és rellevant 
l'import del contracte, el poden gestionar i ho poden fer durant un termini concret.
personal del Consell per experiència i per dedicació poden realitzar aquest servei.
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quedat poc concretades, indefinides... Hi ha incerteses que s'han d'anar solventant.
es dificultats de concreció d'aquest contracte són enormes.

tres anys encara no s'ha desplegat totalment. Entén que sí un tècnic tant experimentat 
com era el Sr. Jaume Puxan, de reconegut prestigi, no va poder-lo desplegar en tres anys 

pensar que dues tècniques del Consell Comarcal dedicant-hi 10 hores cadascuna 
durant 6 mesos serà complicat que puguin fer-ho. Ho diu per responsabilitat en el Consell. 
El Consell creu que no hauria d'assumir aquest problema perquè pot tenir complicacions 
pot complicar el funcionament del Consell. Aquesta és la seva opinió i és la raó per la qual 

El Sr. Gil manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt, a banda de 
per tot el que han afegit les dues companyes que l'han precedit, el seu grup pensa que a 
la curta hi hauran de dedicar moltes hores d'aquestes dues tècniques i s'haurà d'ampliar 

Creuen que quedarà penjada i desprotegida la seva feina al Consell. 
No veuen clar com es resoldrà aquesta situació a curt termini. No hi voten en contra 
perquè volen veure com evoluciona aquest conveni.  

El Sr. Cornellà manifesta que ell no qüestionarà l'ajuntament de Girona perquè pensa que 
això ja ho faran els grups d'allà. El que els preocupa com a Consell Comarcal és el fet que 
destinin 20 hores a la setmana a l'Ajuntament de Girona i que aquest fet repercuteixi amb 
el servei que es presta des del Consell als ajuntaments. El conseller l'altre dia els deia que 
no hi hauria cap problema perquè en el moment actual no hi ha acumulacions de 
projectes... si és així el seu grup està tranquil però els preocupa el tema econòmic. El 
conseller els hi va dir que el sou d'aquestes dues treballadores prové dels ajuntaments 
que tenen delegat els serveis al Consell. Aquest fet els fa entendre que durant sis mesos 
el Consell estarà ingressant per doble banda aquests diners. Per tant troba bé que el 
Consell, en un moment puntual, ajudi a un ajuntament que ho demani però creu que els 
diners que es cobren a través d'aquest conveni s'han de descomptar del que han d'aportar 

Si no es tornen els diners el Consell hauria de contractar el personal per 
a cobrir el que paguen els ajuntaments. En funció de la seva contesta decidiran el sentit el 

n el fet que vagin a l'Ajuntament de Girona.  

El Sr. Álvarez indica que al seu grup se'ls hi crea una controvèrsia. Per una banda confien 
plenament amb els serveis tècnics del consell i els hi sembla que aquesta praxi 
d'interrelació amb la resta de municipis de la comarca potser interessant però per altra 
banda manifesta que no els sembla just que puguin estar sis mesos sense realitzar 

La Sra. Vilà manifesta que si el Consell dona suport a l'ajuntament és perquè ho ha 
des del punt de vista que la tasca del Consell realitza projectes i en aquest cas 

l'Ajuntament de Girona li encarrega un projecte. El Consell deu haver estudiat que durant 
aquest temps pot donar resposta a aquest projecte. El seu grup ho veu bé perquè dóna
feina a aquestes treballadores. El que no queda clar és el tema del pagament per dues 
bandes. Creu però que seria bo que es limités la seva durada a sis mesos i que no fos 
prorrogable. Si s'ha valorat des del Consell que hi ha suficientment temps per real
aquest projecte els hi sembla favorable. 

El Sr. Freixas indica que els tècnics del Consell Comarcal són una garantia. Gestionen 
contractes importants. Hem sofert al llarg de la història vagues i altres problemes que els 

ment el que és tocar aquest tema. Creu que no és rellevant 
l'import del contracte, el poden gestionar i ho poden fer durant un termini concret.
personal del Consell per experiència i per dedicació poden realitzar aquest servei.
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quedat poc concretades, indefinides... Hi ha incerteses que s'han d'anar solventant. La 
es dificultats de concreció d'aquest contracte són enormes. Com ja ha dit en 

Entén que sí un tècnic tant experimentat 
lo desplegar en tres anys 
hi 10 hores cadascuna 

ho. Ho diu per responsabilitat en el Consell. 
El Consell creu que no hauria d'assumir aquest problema perquè pot tenir complicacions i 
pot complicar el funcionament del Consell. Aquesta és la seva opinió i és la raó per la qual 

El Sr. Gil manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt, a banda de 
l'han precedit, el seu grup pensa que a 

la curta hi hauran de dedicar moltes hores d'aquestes dues tècniques i s'haurà d'ampliar 
Creuen que quedarà penjada i desprotegida la seva feina al Consell. 

tuació a curt termini. No hi voten en contra 

El Sr. Cornellà manifesta que ell no qüestionarà l'ajuntament de Girona perquè pensa que 
Comarcal és el fet que 

destinin 20 hores a la setmana a l'Ajuntament de Girona i que aquest fet repercuteixi amb 
El conseller l'altre dia els deia que 
tual no hi ha acumulacions de 

projectes... si és així el seu grup està tranquil però els preocupa el tema econòmic. El 
conseller els hi va dir que el sou d'aquestes dues treballadores prové dels ajuntaments 

fet els fa entendre que durant sis mesos 
el Consell estarà ingressant per doble banda aquests diners. Per tant troba bé que el 
Consell, en un moment puntual, ajudi a un ajuntament que ho demani però creu que els 

ni s'han de descomptar del que han d'aportar 
Si no es tornen els diners el Consell hauria de contractar el personal per 

a cobrir el que paguen els ajuntaments. En funció de la seva contesta decidiran el sentit el 
 

El Sr. Álvarez indica que al seu grup se'ls hi crea una controvèrsia. Per una banda confien 
plenament amb els serveis tècnics del consell i els hi sembla que aquesta praxi 

pis de la comarca potser interessant però per altra 
banda manifesta que no els sembla just que puguin estar sis mesos sense realitzar 

La Sra. Vilà manifesta que si el Consell dona suport a l'ajuntament és perquè ho ha 
des del punt de vista que la tasca del Consell realitza projectes i en aquest cas 

El Consell deu haver estudiat que durant 
aquest temps pot donar resposta a aquest projecte. El seu grup ho veu bé perquè dóna 
feina a aquestes treballadores. El que no queda clar és el tema del pagament per dues 
bandes. Creu però que seria bo que es limités la seva durada a sis mesos i que no fos 
prorrogable. Si s'ha valorat des del Consell que hi ha suficientment temps per realitzar 

El Sr. Freixas indica que els tècnics del Consell Comarcal són una garantia. Gestionen 
contractes importants. Hem sofert al llarg de la història vagues i altres problemes que els 

ment el que és tocar aquest tema. Creu que no és rellevant 
l'import del contracte, el poden gestionar i ho poden fer durant un termini concret. El 
personal del Consell per experiència i per dedicació poden realitzar aquest servei. Creu 
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que s'estan barrejant temes.
funcionament de l'Ajuntament de Girona però els hi vol dir que ara són al Consell 
Comarcal. La funció del Consell és servir a tots els municipis de la comarca i Girona 
també. Vol manifestar que els tècnics del Consell disposen de molts anys d'experiència i 
si l'Ajuntament de Girona contracta un tècnic nou aquest no en tindrà cap d'experiència. 
Necessitaria moltes hores per realitzar la feina que poden fer els nostres tècnics.
que aquesta feina serà puntual. Si l'Ajuntament de Girona els demana aquest servei i el 
Consell pot l'ha de fer. Si el Consell té una manca de personal durant aquest període 
contractarà algú o bé els hi diran que ja no poden allargar més aquesta prestació del 
servei. Pel que fa a la preocupació d'aquestes 20 hores que es realitzaran a l'Ajuntament 
de Girona explica que l'any passat el consell comarcal va redactar set PAES. Aquest any 
no n'han de fer cap. L'any passat van realitzar tota la part mediambiental del POUM de 
Sant Andreu Salou. Aquest any tampoc n'han de fer cap. Totes aquestes tasques que es 
van realitzar l'any passat i que aquest any no hi són permeten realitzar aquest servei a 
l'Ajuntament de Girona. Als ajuntaments que ara els prestem servei ni els hi estalvi
els afegirem cap cost. Realitzarem la mateixa gestió que fins ara. L'única diferencia és 
que ara no podran realitzar altres projectes i si els en demanen o bé contractaran algú o 
haurem de deixar de prestar aquest servei a Girona d'aquí a sis mesos
tindrem un doble ingrés, aquest ja es tenia realitzant projectes i aquest any com que no 
els encarreguen projectes disposaran de l'ingrés de la ciutat de Girona. Si no hagués sortit 
aquesta tasca a l'Ajuntament de Girona la part política
aconseguir projectes dels ajuntaments.
  
La Sra. Plana vol fer un aclariment, sembla que hagin parlat de que els tècnics no 
estiguessin capacitats per fer aquesta feina. Vol deixar clar que en cap cas volia donar a 
entendre això.  
 
Vist que l'Ajuntament de Girona, en data 19 de setembre de 2014, mitjançant escrit 
presentat al Registre d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 4697/2014 ha 
sol·licitat rebre suport en l'àmbit de la gestió dels residus i la neteja 
mentre cobreix la plaça vacant del tècnic encarregat d'aquesta tasca;
 
Atès que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal, el Consell Comarcal podrà 
exercir les funcions d'assessorament i assistència tècnica als ajuntaments de la com
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta els serveis de gestió de residus i neteja 
viària a bona part dels municipis de la comarca, pel que coneix àmpliament la realitat local 
de la gestió dels residus, així com la gestió administrativa dels 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC
l'abstenció del PSC-PM, del PPC i de la CUP
Sra. Glòria Plana Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el se
 
Primer.   Aprovar el text del 

Consell Comarcal del Gironès per al suport tècnic en l'àmbit de la gestió de 
residus i la neteja viària de la ciutat

 
Segon.  Comunicar aquest acord 
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t temes. Alguns dels presents tenen coses a dir pel que fa al 
funcionament de l'Ajuntament de Girona però els hi vol dir que ara són al Consell 
Comarcal. La funció del Consell és servir a tots els municipis de la comarca i Girona 

els tècnics del Consell disposen de molts anys d'experiència i 
si l'Ajuntament de Girona contracta un tècnic nou aquest no en tindrà cap d'experiència. 
Necessitaria moltes hores per realitzar la feina que poden fer els nostres tècnics.

na serà puntual. Si l'Ajuntament de Girona els demana aquest servei i el 
Consell pot l'ha de fer. Si el Consell té una manca de personal durant aquest període 
contractarà algú o bé els hi diran que ja no poden allargar més aquesta prestació del 

que fa a la preocupació d'aquestes 20 hores que es realitzaran a l'Ajuntament 
de Girona explica que l'any passat el consell comarcal va redactar set PAES. Aquest any 
no n'han de fer cap. L'any passat van realitzar tota la part mediambiental del POUM de 

nt Andreu Salou. Aquest any tampoc n'han de fer cap. Totes aquestes tasques que es 
van realitzar l'any passat i que aquest any no hi són permeten realitzar aquest servei a 

Als ajuntaments que ara els prestem servei ni els hi estalvi
els afegirem cap cost. Realitzarem la mateixa gestió que fins ara. L'única diferencia és 
que ara no podran realitzar altres projectes i si els en demanen o bé contractaran algú o 
haurem de deixar de prestar aquest servei a Girona d'aquí a sis mesos
tindrem un doble ingrés, aquest ja es tenia realitzant projectes i aquest any com que no 
els encarreguen projectes disposaran de l'ingrés de la ciutat de Girona. Si no hagués sortit 
aquesta tasca a l'Ajuntament de Girona la part política del Consell hagués treballat per 
aconseguir projectes dels ajuntaments.   

La Sra. Plana vol fer un aclariment, sembla que hagin parlat de que els tècnics no 
estiguessin capacitats per fer aquesta feina. Vol deixar clar que en cap cas volia donar a 

Vist que l'Ajuntament de Girona, en data 19 de setembre de 2014, mitjançant escrit 
presentat al Registre d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 4697/2014 ha 
sol·licitat rebre suport en l'àmbit de la gestió dels residus i la neteja 
mentre cobreix la plaça vacant del tècnic encarregat d'aquesta tasca; 

Atès que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal, el Consell Comarcal podrà 
exercir les funcions d'assessorament i assistència tècnica als ajuntaments de la com

Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta els serveis de gestió de residus i neteja 
viària a bona part dels municipis de la comarca, pel que coneix àmpliament la realitat local 
de la gestió dels residus, així com la gestió administrativa dels corresponents contractes;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC
PM, del PPC i de la CUP-PA i els vots en contra d’ICV

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

provar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per al suport tècnic en l'àmbit de la gestió de 
residus i la neteja viària de la ciutat. 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 

mail: info@girones.cat 

Alguns dels presents tenen coses a dir pel que fa al 
funcionament de l'Ajuntament de Girona però els hi vol dir que ara són al Consell 
Comarcal. La funció del Consell és servir a tots els municipis de la comarca i Girona 

els tècnics del Consell disposen de molts anys d'experiència i 
si l'Ajuntament de Girona contracta un tècnic nou aquest no en tindrà cap d'experiència. 
Necessitaria moltes hores per realitzar la feina que poden fer els nostres tècnics. Creu 

na serà puntual. Si l'Ajuntament de Girona els demana aquest servei i el 
Consell pot l'ha de fer. Si el Consell té una manca de personal durant aquest període 
contractarà algú o bé els hi diran que ja no poden allargar més aquesta prestació del 

que fa a la preocupació d'aquestes 20 hores que es realitzaran a l'Ajuntament 
de Girona explica que l'any passat el consell comarcal va redactar set PAES. Aquest any 
no n'han de fer cap. L'any passat van realitzar tota la part mediambiental del POUM de 

nt Andreu Salou. Aquest any tampoc n'han de fer cap. Totes aquestes tasques que es 
van realitzar l'any passat i que aquest any no hi són permeten realitzar aquest servei a 

Als ajuntaments que ara els prestem servei ni els hi estalviarem ni 
els afegirem cap cost. Realitzarem la mateixa gestió que fins ara. L'única diferencia és 
que ara no podran realitzar altres projectes i si els en demanen o bé contractaran algú o 
haurem de deixar de prestar aquest servei a Girona d'aquí a sis mesos. Manifesta que no 
tindrem un doble ingrés, aquest ja es tenia realitzant projectes i aquest any com que no 
els encarreguen projectes disposaran de l'ingrés de la ciutat de Girona. Si no hagués sortit 

del Consell hagués treballat per 

La Sra. Plana vol fer un aclariment, sembla que hagin parlat de que els tècnics no 
estiguessin capacitats per fer aquesta feina. Vol deixar clar que en cap cas volia donar a 

Vist que l'Ajuntament de Girona, en data 19 de setembre de 2014, mitjançant escrit 
presentat al Registre d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 4697/2014 ha 
sol·licitat rebre suport en l'àmbit de la gestió dels residus i la neteja viària de la ciutat, 

 

Atès que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal, el Consell Comarcal podrà 
exercir les funcions d'assessorament i assistència tècnica als ajuntaments de la comarca; 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta els serveis de gestió de residus i neteja 
viària a bona part dels municipis de la comarca, pel que coneix àmpliament la realitat local 

corresponents contractes; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC-AM, 
PA i els vots en contra d’ICV-EUiA-E i de la 

conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per al suport tècnic en l'àmbit de la gestió de 
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Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

 
11. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell 
Gironès, de data 18 de juliol de 2014, i aprovació del protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, subscrit l’any 2012
 
El President explica que es tracta de l'acceptació del Contracte programa per part del 
Consell Comarcal del Gironès. 
 
El Sr. Álvarez manifesta que hi votaran a favor pel fet que es signa el Contracte Programa 
però com ja han dit altres vegades no els hi sembla just ni correcte que aquest es signi al 
mes de juliol. Aquest fet significa que s'ha estat sis mesos sense saber si es podrien tirar 
endavant una sèrie de projectes o no. Creu que en aquests moments ja s'hauria d'estar 
parlant de la signatura del Contracte Programa pel proper exercici. Aquest és un tema 
molt important i creu que a 1 de gener s'hauria de saber quins programes es poden 
realitzar i quins no. Per altra banda ens trobem en una situació en què el Consell 
Comarcal està passant uns moments complicats a nivell econòmic i creu que la 
Generalitat de Catalunya hauria de posar
els ha de trametre. Ja ho van proposar a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus 
per tal de fer alguna actuació per tal de reclamar aquest finançament. Es posen a la 
disposició del president de Consell per realitzar qualsevol mesura de pressió al respecte 
d'aquesta manca de pagament. 
 
El president manifesta que ell també lamenta aquest retard. Ha explicat el cop de mà que 
els ha donat la Diputació de Girona en aquest sentit. La situació és la que és. Estan 
d'acord en què s'ha de fer tota la pressió possible així
possibles per tal de que els pagaments es facin tal i com pertoca. Hi estan treballant. 
 
Atès que el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre e
el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2012
regir la coordinació, cooperaci
Benestar Social i Família i el
estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per obtenir una millor 
eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de 
benestar social durant l’exercici de 2014, d’acord 
les parts en data 8 de juny de 2012;
 
Vist el contingut del protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social 
Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, subscrit l’any 2012;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de juliol de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
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Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell 
Gironès, de data 18 de juliol de 2014, i aprovació del protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 

del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, subscrit l’any 2012 . 

El President explica que es tracta de l'acceptació del Contracte programa per part del 
Consell Comarcal del Gironès.  

que hi votaran a favor pel fet que es signa el Contracte Programa 
però com ja han dit altres vegades no els hi sembla just ni correcte que aquest es signi al 
mes de juliol. Aquest fet significa que s'ha estat sis mesos sense saber si es podrien tirar 

vant una sèrie de projectes o no. Creu que en aquests moments ja s'hauria d'estar 
parlant de la signatura del Contracte Programa pel proper exercici. Aquest és un tema 
molt important i creu que a 1 de gener s'hauria de saber quins programes es poden 

zar i quins no. Per altra banda ens trobem en una situació en què el Consell 
Comarcal està passant uns moments complicats a nivell econòmic i creu que la 
Generalitat de Catalunya hauria de posar-se al dia en el pagament del finançament que 

re. Ja ho van proposar a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus 
per tal de fer alguna actuació per tal de reclamar aquest finançament. Es posen a la 
disposició del president de Consell per realitzar qualsevol mesura de pressió al respecte 

sta manca de pagament.  

El president manifesta que ell també lamenta aquest retard. Ha explicat el cop de mà que 
els ha donat la Diputació de Girona en aquest sentit. La situació és la que és. Estan 
d'acord en què s'ha de fer tota la pressió possible així com realitzar totes gestions 
possibles per tal de que els pagaments es facin tal i com pertoca. Hi estan treballant. 

protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2012 té per objecte establir les condicions que han de 
regir la coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa entre el Departament de 

el Consell Comarcal del Gironès per tal d’establir els eixos 
estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per obtenir una millor 
eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de 
benestar social durant l’exercici de 2014, d’acord amb el Contracte Programa subscrit per 

8 de juny de 2012; 

el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social 
Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, subscrit l’any 2012; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de juliol de 
ual s'aprova el protocol addicional de concreció per al 2014 del 

Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
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Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de juliol de 2014, i aprovació del protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 

del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 

El President explica que es tracta de l'acceptació del Contracte programa per part del 

que hi votaran a favor pel fet que es signa el Contracte Programa 
però com ja han dit altres vegades no els hi sembla just ni correcte que aquest es signi al 
mes de juliol. Aquest fet significa que s'ha estat sis mesos sense saber si es podrien tirar 

vant una sèrie de projectes o no. Creu que en aquests moments ja s'hauria d'estar 
parlant de la signatura del Contracte Programa pel proper exercici. Aquest és un tema 
molt important i creu que a 1 de gener s'hauria de saber quins programes es poden 

zar i quins no. Per altra banda ens trobem en una situació en què el Consell 
Comarcal està passant uns moments complicats a nivell econòmic i creu que la 

se al dia en el pagament del finançament que 
re. Ja ho van proposar a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus 

per tal de fer alguna actuació per tal de reclamar aquest finançament. Es posen a la 
disposició del president de Consell per realitzar qualsevol mesura de pressió al respecte 

El president manifesta que ell també lamenta aquest retard. Ha explicat el cop de mà que 
els ha donat la Diputació de Girona en aquest sentit. La situació és la que és. Estan 

com realitzar totes gestions 
possibles per tal de que els pagaments es facin tal i com pertoca. Hi estan treballant.  

protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
l Departament de Benestar Social i Família i 

el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
establir les condicions que han de 

ó i col·laboració interadministrativa entre el Departament de 
per tal d’establir els eixos 

estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per obtenir una millor 
eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de 

amb el Contracte Programa subscrit per 

el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de juliol de 
protocol addicional de concreció per al 2014 del 

Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
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de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2012
 
Vist l'informe d'intervenció de data 17 de setembre de 2014;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 

Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 18 de juliol de 2014, i 
aprovar el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laborac
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2012.

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Fam
 
12. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 de juliol de 2014, i aprovació de l'actualització del traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per
l’execució del protocol addicional de concreció per  al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i 
altre s programes relatius al benestar social, subscrit l ’any 2012.
 
El president indica que mitjançant aquest punt es traspassa la gestió del contracte 
Programa al Consorci de Benestar Social Gironès 
gestió.  
 
Vist l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de juny de 2012 
mitjançant el qual s'aprova el text del contracte programa 2012
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat;
 
Vist el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre
el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2012;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20
2014, mitjançant el qual s'aprova a
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinac
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2012; 
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de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis 
programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2012

Vist l'informe d'intervenció de data 17 de setembre de 2014; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 18 de juliol de 2014, i 

protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laborac
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2012. 

Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Fam

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 de juliol de 2014, i aprovació de l'actualització del traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per
l’execució del protocol addicional de concreció per  al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i 

s programes relatius al benestar social, subscrit l ’any 2012.  

El president indica que mitjançant aquest punt es traspassa la gestió del contracte 
Programa al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt per tal que aquest en realitzi la 

rd del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de juny de 2012 
mitjançant el qual s'aprova el text del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 

l Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat; 

Vist el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2012; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20
2014, mitjançant el qual s'aprova actualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinac
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
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de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis 
programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2012; 

actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 18 de juliol de 2014, i 

protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 

Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 de juliol de 2014, i aprovació de l'actualització del traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per  a 
l’execució del protocol addicional de concreció per  al 2014 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i 

El president indica que mitjançant aquest punt es traspassa la gestió del contracte 
Salt per tal que aquest en realitzi la 

rd del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de juny de 2012 
2015 per a la coordinació, 

la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
l Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 

Vist el protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la 
el Departament de Benestar Social i Família i 

el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 de juliol de 
ctualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al 

protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprov
d’ERC-AM, del PPC, de la CUP
Yanes 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gi

data 20 de juliol de 2014, i aprovar l'
les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
l’execució del protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 
Programa per a la coord
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2012

 
Segon.  Comunicar aquest acord 
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
13. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con se
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contract ació de professionals en el marc 
dels serveis d’acollida i a l'aprovació del conveni  de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera p er a la c
professionals en el marc dels serveis d’acollida.
 
El president explica que a dins del Contracte Programa hi ha dues fitxes específiques. En 
el cas dels municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera són aquests els que han de 
realitzar la contractació per desenvolupar el programa del servei d'acollida. En aquest punt 
s'aprova el conveni econòmic mitjançant el qual el Consell traspassa la part econòmica 
que pertoca a l'Ajuntament corresponent. 
 
Vist que és d’interès comú desenvolupar actuaci
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i si
 
Atesa la importància de mantenir actuacions que s’emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 
serveis públics a les demandes d’una societat 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 
d’integració i que es van iniciar el 2005;
 
Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 7 (Acollida i 
integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell Comarcal el 
cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida de l’Ajun
de Llagostera i de l'Ajuntament de Cassà de la Selva;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM, del PPC, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i l'abstenció de la Sra. Glòria Plana 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gi
data 20 de juliol de 2014, i aprovar l'actualització del traspàs de l’exercici de 
les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 

protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2012. 

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contract ació de professionals en el marc 
dels serveis d’acollida i a l'aprovació del conveni  de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera p er a la c
professionals en el marc dels serveis d’acollida.  

El president explica que a dins del Contracte Programa hi ha dues fitxes específiques. En 
el cas dels municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera són aquests els que han de 

ontractació per desenvolupar el programa del servei d'acollida. En aquest punt 
s'aprova el conveni econòmic mitjançant el qual el Consell traspassa la part econòmica 
que pertoca a l'Ajuntament corresponent.  

Vist que és d’interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any;

Atesa la importància de mantenir actuacions que s’emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 
serveis públics a les demandes d’una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 
d’integració i que es van iniciar el 2005; 

Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
ília i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 7 (Acollida i 

integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell Comarcal el 
cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida de l’Ajun
de Llagostera i de l'Ajuntament de Cassà de la Selva; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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ada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i l'abstenció de la Sra. Glòria Plana 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
actualització del traspàs de l’exercici de 

les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte 

inació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

ll Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contract ació de professionals en el marc 
dels serveis d’acollida i a l'aprovació del conveni  de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera p er a la c ontractació de 

El president explica que a dins del Contracte Programa hi ha dues fitxes específiques. En 
el cas dels municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera són aquests els que han de 

ontractació per desenvolupar el programa del servei d'acollida. En aquest punt 
s'aprova el conveni econòmic mitjançant el qual el Consell traspassa la part econòmica 

ons per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 

gnat el 19 de desembre del mateix any; 

Atesa la importància de mantenir actuacions que s’emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 

més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 

Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
ília i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 7 (Acollida i 

integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell Comarcal el 
cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida de l’Ajuntament 
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Primer .  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d’acollida.

 
Segon.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la contract
en el marc dels serveis d’acollida.

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de Cassà de la Selva 

Llagostera. 
 
Quart. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin
 
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, a l'aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal 
Selva per a la prestació del programa d’atenció soc ial i educativa davant les 
situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva  i a l'aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès  i
prestació del programa d’atenció social i educativa  davant les situacions de risc al 
municipi de Quart.  
 
El president manifesta que aquest punt és en la mateixa línia que el punt anterior. Inclòs 
en el Contracte Programa hi 
d'aquest punt s'aprova el conveni per tal de fer efectiu el traspàs econòmic pertinent. 
 
Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració 
social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius;
 
Atès que l’Ajuntament de Celrà ofereix el servei de centre 
adolescents en situació de risc del seu municipi;
 
Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 2.1 (Serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre 
obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestació del centre obert de l’Ajuntament 
de Celrà; 
 
Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament
Família i el Consell Comarcal del Gironès, estableix en la seva fitxa núm. 2.2 (Programes 
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona al Consell 
Comarcal el cost del programa d’atenció social i educativ
municipis de Quart i de Cassà de la Selva;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
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Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d’acollida. 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la contractació de professionals 
en el marc dels serveis d’acollida. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Cassà de la Selva 

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, a l'aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a la prestació del programa d’atenció soc ial i educativa davant les 
situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva  i a l'aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès  i l’Ajuntament de Quart per a la 
prestació del programa d’atenció social i educativa  davant les situacions de risc al 

El president manifesta que aquest punt és en la mateixa línia que el punt anterior. Inclòs 
en el Contracte Programa hi ha unes fitxes específiques per aquest municipis i a través 
d'aquest punt s'aprova el conveni per tal de fer efectiu el traspàs econòmic pertinent. 

Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
ó de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració 

social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius; 

Atès que l’Ajuntament de Celrà ofereix el servei de centre obert a tots els infants i 
adolescents en situació de risc del seu municipi; 

Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 2.1 (Serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre 
obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestació del centre obert de l’Ajuntament 

Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès, estableix en la seva fitxa núm. 2.2 (Programes 
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona al Consell 
Comarcal el cost del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc als 
municipis de Quart i de Cassà de la Selva; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

mail: info@girones.cat 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
ació de professionals 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Cassà de la Selva i de 

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, a l'aprovació del conveni de 

del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a la prestació del programa d’atenció soc ial i educativa davant les 
situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva  i a l'aprovació del conveni de 

l’Ajuntament de Quart per a la 
prestació del programa d’atenció social i educativa  davant les situacions de risc al 

El president manifesta que aquest punt és en la mateixa línia que el punt anterior. Inclòs 
ha unes fitxes específiques per aquest municipis i a través 

d'aquest punt s'aprova el conveni per tal de fer efectiu el traspàs econòmic pertinent.  

Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
ó de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració 

social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 

obert a tots els infants i 

Atès que el Contracte Programa 2014 subscrit entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès estableix en la seva fitxa núm. 2.1 (Serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre 
obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestació del centre obert de l’Ajuntament 

de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès, estableix en la seva fitxa núm. 2.2 (Programes 
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona al Consell 

a davant les situacions de risc als 
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Primer .  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert.

 
Segon.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del programa 
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Cassà 
de la Selva. 

 
Tercer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció 
social i educativa 

 
Quart.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de Quart, Cassà de la Selva 

Celrà. 
 
Cinquè. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin nec
 
15. Aprovació de la modificació dels estatuts del Conso rci de Benestar Social 
Gironès Salt . 
 
El president exposa que d'aquesta modificació fa uns mesos que en parlen. Al mes de 
maig es va acordar fer arribar una 
seves peticions si ho creien convenient. S'ha aprofitat per fer aquesta modificació ja que 
s'havien d'adaptar els estatuts del Consorci a la LRSAL. Només un ajuntament ha fet 
arribar una petició. S'han acceptat gran part de les propostes que els va fer arribar. Es va 
portar aquest punt a aprovació del Consell d'Alcaldes i la proposta que els acaben de 
presentar és la que va quedar aprovada per tots els alcaldes i alcaldesses.
dimecres passat hi ha hagut algun alcalde que els ha mostrat els seus dubtes. Manifesta 
que no els ha volgut modificar a posteriori del Consell d'Alcaldes.
és el que es va aprovar en el Consell d'Alcaldes. Indica que ara se'n realitzarà l'exposic
pública i serà el moment de presentar al·legacions per part de qui ho cregui convenient. 
Totes aquestes seran valorades.
plenari però ha cregut que el més convenient era portar el mateix text que va s
en el Consell d'Alcaldes. Manifesta que algun grup li ha manifestat els seus dubtes pel 
que fa a la tramitació. Es posa a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.
 
La Sra. Plana manifesta que ella vol qüestionar si el Consorci de Benesta
Salt és el model a seguir per prestar els serveis socials des del Consell Comarcal. Creu 
que durant els vuit anys que fa que està en funcionament el Consorci de Benestar Social 
no ha portat a terme els objectius pels que es va crear.
Comarcal però és cert que han anat sorgint diverses discrepàncies amb diversos 
municipis per la forma en la que es presten els serveis socials des del Consorci.
per dir que en cap moment s'ha redactat cap informe de gest
explicació del seu funcionament. Atès que es presenta aquesta modificació potser abans 
d'aprovar aquests estatuts s'hauria de plantejar si realment el Consorci, a nivell de 
prestació de serveis i a nivell econòmic, és el model més idon
serveis. Demana que es deixi aquest punt sobre la taula.
d'acord amb LRSAL s'ha disposat d'un any per fer
el Ple del Consell perquè després passi pel Consorci i 
Consell Comarcal. Aquest procediment no sap si és el correcte.
perquè no sap si aquest Consorci és el millor model a seguir.
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Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert.

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del programa 

l i educativa davant les situacions de risc al municipi de Cassà 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció 
social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart.

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Quart, Cassà de la Selva 

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Aprovació de la modificació dels estatuts del Conso rci de Benestar Social 

El president exposa que d'aquesta modificació fa uns mesos que en parlen. Al mes de 
maig es va acordar fer arribar una carta a tots els ajuntaments perquè els fessin arribar les 
seves peticions si ho creien convenient. S'ha aprofitat per fer aquesta modificació ja que 
s'havien d'adaptar els estatuts del Consorci a la LRSAL. Només un ajuntament ha fet 

'han acceptat gran part de les propostes que els va fer arribar. Es va 
portar aquest punt a aprovació del Consell d'Alcaldes i la proposta que els acaben de 
presentar és la que va quedar aprovada per tots els alcaldes i alcaldesses.

hi ha hagut algun alcalde que els ha mostrat els seus dubtes. Manifesta 
que no els ha volgut modificar a posteriori del Consell d'Alcaldes. El que porta avui al Ple 
és el que es va aprovar en el Consell d'Alcaldes. Indica que ara se'n realitzarà l'exposic
pública i serà el moment de presentar al·legacions per part de qui ho cregui convenient. 
Totes aquestes seran valorades. Ho ha parlat amb diversos grups que conformen aquest 
plenari però ha cregut que el més convenient era portar el mateix text que va s
en el Consell d'Alcaldes. Manifesta que algun grup li ha manifestat els seus dubtes pel 
que fa a la tramitació. Es posa a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.

La Sra. Plana manifesta que ella vol qüestionar si el Consorci de Benesta
Salt és el model a seguir per prestar els serveis socials des del Consell Comarcal. Creu 
que durant els vuit anys que fa que està en funcionament el Consorci de Benestar Social 
no ha portat a terme els objectius pels que es va crear. Ella fa poc que està al Consell 
Comarcal però és cert que han anat sorgint diverses discrepàncies amb diversos 
municipis per la forma en la que es presten els serveis socials des del Consorci.
per dir que en cap moment s'ha redactat cap informe de gestió ni s'ha donat cap 
explicació del seu funcionament. Atès que es presenta aquesta modificació potser abans 
d'aprovar aquests estatuts s'hauria de plantejar si realment el Consorci, a nivell de 
prestació de serveis i a nivell econòmic, és el model més idoni per prestar aquests 

Demana que es deixi aquest punt sobre la taula. Per modificar aquests estatuts 
d'acord amb LRSAL s'ha disposat d'un any per fer-ho. Ara han d'aprovar
el Ple del Consell perquè després passi pel Consorci i posteriorment es ratifiqui pel 

Aquest procediment no sap si és el correcte. Justifica la seva abstenció 
perquè no sap si aquest Consorci és el millor model a seguir. Creu que seria necessari 

mail: info@girones.cat 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert. 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del programa 

l i educativa davant les situacions de risc al municipi de Cassà 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció 

davant les situacions de risc al municipi de Quart. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Quart, Cassà de la Selva i de 

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
essaris per a l’execució d’aquest acord. 

Aprovació de la modificació dels estatuts del Conso rci de Benestar Social 

El president exposa que d'aquesta modificació fa uns mesos que en parlen. Al mes de 
carta a tots els ajuntaments perquè els fessin arribar les 

seves peticions si ho creien convenient. S'ha aprofitat per fer aquesta modificació ja que 
s'havien d'adaptar els estatuts del Consorci a la LRSAL. Només un ajuntament ha fet 

'han acceptat gran part de les propostes que els va fer arribar. Es va 
portar aquest punt a aprovació del Consell d'Alcaldes i la proposta que els acaben de 
presentar és la que va quedar aprovada per tots els alcaldes i alcaldesses. Des del 

hi ha hagut algun alcalde que els ha mostrat els seus dubtes. Manifesta 
El que porta avui al Ple 

és el que es va aprovar en el Consell d'Alcaldes. Indica que ara se'n realitzarà l'exposició 
pública i serà el moment de presentar al·legacions per part de qui ho cregui convenient. 

Ho ha parlat amb diversos grups que conformen aquest 
plenari però ha cregut que el més convenient era portar el mateix text que va ser aprovat 
en el Consell d'Alcaldes. Manifesta que algun grup li ha manifestat els seus dubtes pel 
que fa a la tramitació. Es posa a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.  

La Sra. Plana manifesta que ella vol qüestionar si el Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt és el model a seguir per prestar els serveis socials des del Consell Comarcal. Creu 
que durant els vuit anys que fa que està en funcionament el Consorci de Benestar Social 

fa poc que està al Consell 
Comarcal però és cert que han anat sorgint diverses discrepàncies amb diversos 
municipis per la forma en la que es presten els serveis socials des del Consorci. Aprofita 

ió ni s'ha donat cap 
explicació del seu funcionament. Atès que es presenta aquesta modificació potser abans 
d'aprovar aquests estatuts s'hauria de plantejar si realment el Consorci, a nivell de 

i per prestar aquests 
Per modificar aquests estatuts 

ho. Ara han d'aprovar-la prèviament en 
posteriorment es ratifiqui pel 

Justifica la seva abstenció 
Creu que seria necessari 
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realitzar un monogràfic o rebre explicacions co
toca. Si es decideix que aquest és el model adient es procediria a fer la modificació dels 
estatuts. Comenta que amb tots els contractes programes que s'han signat des del 2012 
s'han patit moltes retallades, acomi
finançament però cada exercici s'ha tancat amb superàvit. Al 2012 aquest va ser 
d'aproximadament 90.000 euros i al 2013 també n'hi va haver.
diners finalistes si cal que hi hagi
que els serveis socials estan a flor de pell i necessiten tots els recursos.
votarà en contra.  
 
La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà. Ho farà per una banda perquè la 
modificació dels estatuts ve purament imposada per una llei en la que el seu partit no hi 
està absolutament d'acord pel que suposa en retallades, en les atribucions i en les 
competències dels municipis. També ve motivada pel que ha comentat la Sra. Plana 
referent al model. Creu que és un model que potser necessita una revisió. Es tracta d'un 
model tècnic i organitzatiu que estaria be que s'hi fes una revisió.
 
El Sr. Gil manifesta que el seu grup hi votarà a favor però destaca que potser l'ordre de la 
votació no hauria d'haver sigut aquest. Primer l'hauria d'haver aprovat les altres 
institucions i en darrer lloc el Ple del Consell Comarcal del Gironès. El seu dubte només 
és en la forma de tramitació.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que per diversos motius hi vota
perquè no hem tingut massa temps per estudiar aquest text que se'ls hi va trametre la 
setmana passada. Com a membres d'ajuntament teòricament ho vam rebre al juliol. Ell ho 
ha preguntat al seu ajuntament i ningú té constància 
arribat, però ni l'alcalde, ni el secretari ni la tècnica en tenen constància.
es va rebre i és un error de l'Ajuntament.
passada no ho va rebre el text dels estat
Dues concretament, fan referència al model, a l'estructura, a la representativitat i als 
temes que els preocupen. Aquests temes ja els preocupaven des de l'Ajuntament de 
Celrà i els preocupen com a grup com
els tres terços del 33%. Aquest sistema no es realitza en gaires organismes. Es podria 
justificar a través de l'aportació econòmica, com normalment fan, però en tot cas podria 
ser justificable en aquest sen
Aquest la única cosa que fa és ser el dipositari del finançament de la Generalitat de 
Catalunya, però no hi posa res.
50.000 euros anuals per deixar
representativitat no és l'adient. Hauria de ser un vot per ajuntament i un vot pel Consell 
Comarcal. No hi hauria d'haver aquestes diferenciacions.
els escrits que han presentat que no ha de ser l'alcalde el màxim representat 
obligatòriament. Els estatuts no permeten la delegació de la representació a qualsevol 
altre regidor preferiblement el que porta el tema de serveis socials.
el president el Consell i l'alcalde de l'Ajuntament de Salt son els mateixos després sí que 
es pot delegar a un altre conseller comarcal o al primer tinent d'alcalde però en canvi els 
alcaldes no ho poden delegar a la Junta General.
l'ajuntament ho vulgui. En altres òrgans del Consorci que es presenten hi ha com a 
representant el conseller comarcal responsable de Serveis Socials, el conseller comarcal 
responsable de Promoció Econòmica. Els hi sembla bé però aquest criteri s'haur
extensiu a tots els òrgans. La comissió delegada està formada per 5 representants del 
Consell Comarcal del Gironès, 5 de l'Ajuntament de Salt i 3 de la resta de municipis. 
Aquesta proporció no correspon al 33% que els han defensat. Està en contra
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realitzar un monogràfic o rebre explicacions conforme a si el model de Consorci és el que 
toca. Si es decideix que aquest és el model adient es procediria a fer la modificació dels 

Comenta que amb tots els contractes programes que s'han signat des del 2012 
s'han patit moltes retallades, acomiadaments de personal... Finalment s'ha anat rebent el 
finançament però cada exercici s'ha tancat amb superàvit. Al 2012 aquest va ser 
d'aproximadament 90.000 euros i al 2013 també n'hi va haver. Pregunta atenent que són 
diners finalistes si cal que hi hagi superàvit i més en moments de crisi com els actuals en 
que els serveis socials estan a flor de pell i necessiten tots els recursos.

La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà. Ho farà per una banda perquè la 
odificació dels estatuts ve purament imposada per una llei en la que el seu partit no hi 

està absolutament d'acord pel que suposa en retallades, en les atribucions i en les 
competències dels municipis. També ve motivada pel que ha comentat la Sra. Plana 

ferent al model. Creu que és un model que potser necessita una revisió. Es tracta d'un 
model tècnic i organitzatiu que estaria be que s'hi fes una revisió. 

El Sr. Gil manifesta que el seu grup hi votarà a favor però destaca que potser l'ordre de la 
ó no hauria d'haver sigut aquest. Primer l'hauria d'haver aprovat les altres 

institucions i en darrer lloc el Ple del Consell Comarcal del Gironès. El seu dubte només 
 

El Sr. Cornellà manifesta que per diversos motius hi votaran en contra. En primer lloc 
perquè no hem tingut massa temps per estudiar aquest text que se'ls hi va trametre la 
setmana passada. Com a membres d'ajuntament teòricament ho vam rebre al juliol. Ell ho 
ha preguntat al seu ajuntament i ningú té constància que s'hagi rebut, pot ser que hagi 
arribat, però ni l'alcalde, ni el secretari ni la tècnica en tenen constància.
es va rebre i és un error de l'Ajuntament. Com a conseller comarcal fins la setmana 
passada no ho va rebre el text dels estatuts. El seu grup ha presentat diverses propostes.
Dues concretament, fan referència al model, a l'estructura, a la representativitat i als 

Aquests temes ja els preocupaven des de l'Ajuntament de 
Celrà i els preocupen com a grup comarcal. No acaben d'entendre la ponderació de vot, 
els tres terços del 33%. Aquest sistema no es realitza en gaires organismes. Es podria 
justificar a través de l'aportació econòmica, com normalment fan, però en tot cas podria 
ser justificable en aquest sentit per l'ajuntament de Salt però no pel Consell Comarcal. 
Aquest la única cosa que fa és ser el dipositari del finançament de la Generalitat de 
Catalunya, però no hi posa res. Fins i tot cobra del Consorci de Benestar Social uns 

ixar-los el local, entre d'altres conceptes. Creuen que aquesta 
representativitat no és l'adient. Hauria de ser un vot per ajuntament i un vot pel Consell 
Comarcal. No hi hauria d'haver aquestes diferenciacions. Pensen, com han manifestat, en 

ue han presentat que no ha de ser l'alcalde el màxim representat 
obligatòriament. Els estatuts no permeten la delegació de la representació a qualsevol 
altre regidor preferiblement el que porta el tema de serveis socials. Hi ha un doble criteri si 

dent el Consell i l'alcalde de l'Ajuntament de Salt son els mateixos després sí que 
es pot delegar a un altre conseller comarcal o al primer tinent d'alcalde però en canvi els 
alcaldes no ho poden delegar a la Junta General. S'hauria de poder delegar sempr
l'ajuntament ho vulgui. En altres òrgans del Consorci que es presenten hi ha com a 
representant el conseller comarcal responsable de Serveis Socials, el conseller comarcal 
responsable de Promoció Econòmica. Els hi sembla bé però aquest criteri s'haur

La comissió delegada està formada per 5 representants del 
Consell Comarcal del Gironès, 5 de l'Ajuntament de Salt i 3 de la resta de municipis. 
Aquesta proporció no correspon al 33% que els han defensat. Està en contra
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nforme a si el model de Consorci és el que 
toca. Si es decideix que aquest és el model adient es procediria a fer la modificació dels 

Comenta que amb tots els contractes programes que s'han signat des del 2012 
adaments de personal... Finalment s'ha anat rebent el 

finançament però cada exercici s'ha tancat amb superàvit. Al 2012 aquest va ser 
Pregunta atenent que són 

superàvit i més en moments de crisi com els actuals en 
que els serveis socials estan a flor de pell i necessiten tots els recursos. Manifesta que hi 

La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà. Ho farà per una banda perquè la 
odificació dels estatuts ve purament imposada per una llei en la que el seu partit no hi 

està absolutament d'acord pel que suposa en retallades, en les atribucions i en les 
competències dels municipis. També ve motivada pel que ha comentat la Sra. Plana 

ferent al model. Creu que és un model que potser necessita una revisió. Es tracta d'un 

El Sr. Gil manifesta que el seu grup hi votarà a favor però destaca que potser l'ordre de la 
ó no hauria d'haver sigut aquest. Primer l'hauria d'haver aprovat les altres 

institucions i en darrer lloc el Ple del Consell Comarcal del Gironès. El seu dubte només 

ran en contra. En primer lloc 
perquè no hem tingut massa temps per estudiar aquest text que se'ls hi va trametre la 
setmana passada. Com a membres d'ajuntament teòricament ho vam rebre al juliol. Ell ho 

que s'hagi rebut, pot ser que hagi 
arribat, però ni l'alcalde, ni el secretari ni la tècnica en tenen constància. Tot i que potser 

Com a conseller comarcal fins la setmana 
El seu grup ha presentat diverses propostes. 

Dues concretament, fan referència al model, a l'estructura, a la representativitat i als 
Aquests temes ja els preocupaven des de l'Ajuntament de 

No acaben d'entendre la ponderació de vot, 
els tres terços del 33%. Aquest sistema no es realitza en gaires organismes. Es podria 
justificar a través de l'aportació econòmica, com normalment fan, però en tot cas podria 

tit per l'ajuntament de Salt però no pel Consell Comarcal. 
Aquest la única cosa que fa és ser el dipositari del finançament de la Generalitat de 

Fins i tot cobra del Consorci de Benestar Social uns 
Creuen que aquesta 

representativitat no és l'adient. Hauria de ser un vot per ajuntament i un vot pel Consell 
Pensen, com han manifestat, en 

ue han presentat que no ha de ser l'alcalde el màxim representat 
obligatòriament. Els estatuts no permeten la delegació de la representació a qualsevol 

Hi ha un doble criteri si 
dent el Consell i l'alcalde de l'Ajuntament de Salt son els mateixos després sí que 

es pot delegar a un altre conseller comarcal o al primer tinent d'alcalde però en canvi els 
S'hauria de poder delegar sempre que 

l'ajuntament ho vulgui. En altres òrgans del Consorci que es presenten hi ha com a 
representant el conseller comarcal responsable de Serveis Socials, el conseller comarcal 
responsable de Promoció Econòmica. Els hi sembla bé però aquest criteri s'hauria de fer 

La comissió delegada està formada per 5 representants del 
Consell Comarcal del Gironès, 5 de l'Ajuntament de Salt i 3 de la resta de municipis. 
Aquesta proporció no correspon al 33% que els han defensat. Està en contra d'aquesta 
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participació del 33% però demana que almenys se segueixi en tots els òrgans per 
coherència. L'ajuntament de Celrà i li consta que altres ajuntaments també han demanat 
poder tenir dret a vot. Amb aquests nous estatuts és cert que els ajuntaments 
l'òrgan principal però no a la resta.
representants de l'Ajuntament de Salt els quals un ha de ser de l'equip de govern i l'altre 
de l'oposició a la resta d'organismes decidiran els mateixos
òrgans següents al principal no és representativa. Aquesta serà gairebé del 90% dels que 
governen a l'ajuntament de Salt i al Consell.
conformada per 5 vocals a designar per la Comissió D
passarà el mateix. Creu que la representativitat dels ajuntaments en aquest òrgan haurà 
desaparegut o serà d'un 33% vinculat al 66%.
seva creació. Estipula que es podrà constituir si ai
regulen la possible creació del Consell de Direcció i del Consell Assessor. La seva 
definició no és total. Només es diu que tindran els membres i per qui seran escollits. No 
ho seran per l'organisme principal sinó pel
menys representativa. Creu que seria hora de fer
cents i en funció de què s'han de parametritzar. Si és en funció del finançament s'ha de 
valorar i estudiar quina és l'aporta
estructura del Consorci. Apareix la figura del director o directora.
quedar clar si serà la gerent actual. Aquest és un tema secundari que l'haurà de decidir 
qui li toqui. En l'estructura actual fins ara hi havia tres direccions de les quals se'n va 
suprimir una. Pregunta com quedaran a partir d'ara.
que en el Consell d'Alcaldes tots els alcaldes i alcaldesses hi van votar a favor, el seu 
inclòs, però creu que va ser per la pressa i perquè es va rebre la documentació molts pocs 
dies abans de la sessió. L'agenda de tots és molt atapeïda. Pensen que les coses s'han 
fet amb cap perquè hi ha hagut un any de termini per fer
profundament veus que hi ha coses que no els agraden.
ajuntaments han manifestat el seu desacord en els temes de representativitat. Aquest no 
és un tema nou. El seu grup hi votarà en contra i presentaran, durant el termini 
pública altres al·legacions que encara no han tingut temps de redactar.
 
El Sr. Álvarez manifesta que en aquest punt hi haurà un vot particular d'un membre del 
seu grup. El seu grup hi votarà a favor però vol realitzar alguns comentaris.
manifesta que avui estem aprovant la delegació al president per tal que aquest aprovi el 
text que sorgeixi de la Junta General del Consorci de Benestar Social. Posteriorment 
s'haurà de ratificar en aquest plenari.
dimarts passat. Una altra qüestió en la que coincideix amb alguns dels comentaris que 
s'han fet és referent a la formació de la Junta General. És interessat que en el nou òrgan 
anomenat Junta Delegada hi siguin representats tots els grups pol
Consell. Aquesta modificació, realitzada per imperatius legals, farà que no tots els grups 
polítics que ara estem representants en el Ple del Consell Comarcal hi tinguem 
representació. Els hi agradaria que es busqués alguna formula q
representació encara que fos només amb veu sense vot.
agradat, tot i que eren coneixedors que s'havien de modificar, que també s'hagués enviat 
la informació als grups polítics comarcals. No vam rebre aquesta ca
formem part de la Junta General.
de les comissions informatives. Manifesta que el seu vot serà favorable.
període d'exposició pública ho creuen convenient presenta
dir-li al president el Consorci que tot i que ara estan tancant una etapa encara no tenen 
coneixement de la memòria de l'any 2013.
se'ls va contestar que s'estava acabant d'enllest
que abans d'aprovar els nous estatuts es presenti la memòria de l'any 2013.
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participació del 33% però demana que almenys se segueixi en tots els òrgans per 
coherència. L'ajuntament de Celrà i li consta que altres ajuntaments també han demanat 
poder tenir dret a vot. Amb aquests nous estatuts és cert que els ajuntaments 
l'òrgan principal però no a la resta. Sempre decidirà el que vulgui la majoria.
representants de l'Ajuntament de Salt els quals un ha de ser de l'equip de govern i l'altre 
de l'oposició a la resta d'organismes decidiran els mateixos. La representativitat en els 
òrgans següents al principal no és representativa. Aquesta serà gairebé del 90% dels que 
governen a l'ajuntament de Salt i al Consell. La Comissió Especial de Comptes estarà 
conformada per 5 vocals a designar per la Comissió Delegada per tant suposen que 
passarà el mateix. Creu que la representativitat dels ajuntaments en aquest òrgan haurà 
desaparegut o serà d'un 33% vinculat al 66%. El Consell de Direcció es deixa oberta la 
seva creació. Estipula que es podrà constituir si així s'acorda. Als articles 18 , 19 i 20 
regulen la possible creació del Consell de Direcció i del Consell Assessor. La seva 

Només es diu que tindran els membres i per qui seran escollits. No 
ho seran per l'organisme principal sinó pels sots-organismes que tenen una representació 

Creu que seria hora de fer-ho més bé, de parlar dels tants per 
cents i en funció de què s'han de parametritzar. Si és en funció del finançament s'ha de 
valorar i estudiar quina és l'aportació de cadascun. Una altra preocupació és la pròpia 

Apareix la figura del director o directora. Quan en van parlar no va 
quedar clar si serà la gerent actual. Aquest és un tema secundari que l'haurà de decidir 

tructura actual fins ara hi havia tres direccions de les quals se'n va 
suprimir una. Pregunta com quedaran a partir d'ara. Creu que s'ha fet molt ràpid.
que en el Consell d'Alcaldes tots els alcaldes i alcaldesses hi van votar a favor, el seu 

s, però creu que va ser per la pressa i perquè es va rebre la documentació molts pocs 
L'agenda de tots és molt atapeïda. Pensen que les coses s'han 

fet amb cap perquè hi ha hagut un any de termini per fer-ho però quan ho estudies m
profundament veus que hi ha coses que no els agraden. El municipi de Celrà i altres 
ajuntaments han manifestat el seu desacord en els temes de representativitat. Aquest no 
és un tema nou. El seu grup hi votarà en contra i presentaran, durant el termini 
pública altres al·legacions que encara no han tingut temps de redactar.

El Sr. Álvarez manifesta que en aquest punt hi haurà un vot particular d'un membre del 
El seu grup hi votarà a favor però vol realitzar alguns comentaris.

manifesta que avui estem aprovant la delegació al president per tal que aquest aprovi el 
text que sorgeixi de la Junta General del Consorci de Benestar Social. Posteriorment 
s'haurà de ratificar en aquest plenari. Comenta que la modificació se'ls

Una altra qüestió en la que coincideix amb alguns dels comentaris que 
s'han fet és referent a la formació de la Junta General. És interessat que en el nou òrgan 
anomenat Junta Delegada hi siguin representats tots els grups polítics que conformen el 
Consell. Aquesta modificació, realitzada per imperatius legals, farà que no tots els grups 
polítics que ara estem representants en el Ple del Consell Comarcal hi tinguem 

Els hi agradaria que es busqués alguna formula que garantís aquesta 
representació encara que fos només amb veu sense vot. En tercer lloc els hagués 
agradat, tot i que eren coneixedors que s'havien de modificar, que també s'hagués enviat 
la informació als grups polítics comarcals. No vam rebre aquesta carta ni tant sols els que 
formem part de la Junta General. La proposta d'estatuts es va rebre amb la convocatòria 
de les comissions informatives. Manifesta que el seu vot serà favorable.
període d'exposició pública ho creuen convenient presentaran al·legacions.

li al president el Consorci que tot i que ara estan tancant una etapa encara no tenen 
coneixement de la memòria de l'any 2013. En la darrera Junta General es va demanar i 
se'ls va contestar que s'estava acabant d'enllestir. Demana que facin l'esforç per tal de 
que abans d'aprovar els nous estatuts es presenti la memòria de l'any 2013.
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participació del 33% però demana que almenys se segueixi en tots els òrgans per 
coherència. L'ajuntament de Celrà i li consta que altres ajuntaments també han demanat 
poder tenir dret a vot. Amb aquests nous estatuts és cert que els ajuntaments hi entren a 

Sempre decidirà el que vulgui la majoria. Excepte els 
representants de l'Ajuntament de Salt els quals un ha de ser de l'equip de govern i l'altre 

La representativitat en els 
òrgans següents al principal no és representativa. Aquesta serà gairebé del 90% dels que 

La Comissió Especial de Comptes estarà 
elegada per tant suposen que 

passarà el mateix. Creu que la representativitat dels ajuntaments en aquest òrgan haurà 
El Consell de Direcció es deixa oberta la 

xí s'acorda. Als articles 18 , 19 i 20 
regulen la possible creació del Consell de Direcció i del Consell Assessor. La seva 

Només es diu que tindran els membres i per qui seran escollits. No 
organismes que tenen una representació 

ho més bé, de parlar dels tants per 
cents i en funció de què s'han de parametritzar. Si és en funció del finançament s'ha de 

Una altra preocupació és la pròpia 
Quan en van parlar no va 

quedar clar si serà la gerent actual. Aquest és un tema secundari que l'haurà de decidir 
tructura actual fins ara hi havia tres direccions de les quals se'n va 

Creu que s'ha fet molt ràpid. És cert 
que en el Consell d'Alcaldes tots els alcaldes i alcaldesses hi van votar a favor, el seu 

s, però creu que va ser per la pressa i perquè es va rebre la documentació molts pocs 
L'agenda de tots és molt atapeïda. Pensen que les coses s'han 

ho però quan ho estudies més 
El municipi de Celrà i altres 

ajuntaments han manifestat el seu desacord en els temes de representativitat. Aquest no 
és un tema nou. El seu grup hi votarà en contra i presentaran, durant el termini d'exposició 
pública altres al·legacions que encara no han tingut temps de redactar.  

El Sr. Álvarez manifesta que en aquest punt hi haurà un vot particular d'un membre del 
El seu grup hi votarà a favor però vol realitzar alguns comentaris. En primer lloc 

manifesta que avui estem aprovant la delegació al president per tal que aquest aprovi el 
text que sorgeixi de la Junta General del Consorci de Benestar Social. Posteriorment 

Comenta que la modificació se'ls va enviar el 
Una altra qüestió en la que coincideix amb alguns dels comentaris que 

s'han fet és referent a la formació de la Junta General. És interessat que en el nou òrgan 
ítics que conformen el 

Consell. Aquesta modificació, realitzada per imperatius legals, farà que no tots els grups 
polítics que ara estem representants en el Ple del Consell Comarcal hi tinguem 

ue garantís aquesta 
En tercer lloc els hagués 

agradat, tot i que eren coneixedors que s'havien de modificar, que també s'hagués enviat 
rta ni tant sols els que 

La proposta d'estatuts es va rebre amb la convocatòria 
de les comissions informatives. Manifesta que el seu vot serà favorable. Si durant el 

ran al·legacions. Per altra vol 
li al president el Consorci que tot i que ara estan tancant una etapa encara no tenen 

En la darrera Junta General es va demanar i 
Demana que facin l'esforç per tal de 

que abans d'aprovar els nous estatuts es presenti la memòria de l'any 2013. Creu que hi 
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ha hagut molt de retard en aquest aspecte.
ha coses que s'han de considerar. Segu
s'hauria de parlar i modificar
malament. El tema de la representació es podria millorar en el sentit de que hi fossin 
representats tots els grups comarcals que con
 
La Sra. Vilà indica que aquest és un punt que ha portat moltes controvèrsies i 
complicacions. A banda de tot el que han dit els grups manifesta que ella creu que 
s'hauria de deixar sobre la taula i debatre
manifestat el companys i que no vol tornar a repetir vol manifestar que en el que estan 
més en contra és en el punt de la representativitat.
petita modificació però avui s'ha portat al Ple amb el
d'Alcaldes. Les modificacions es realitzaran mitjançant les al·legacions que presentin per 
part els diferents grups. Creu que falla el tema de la ponderació i que això representa un 
defecte de forma. Com a alcaldessa no hi v
que igualment creu que hi ha alguna incongruència de forma que podria suposar una 
il·legalitat. No hi poden donar el vot favorable.
validi aquest punt si pot ser validat
aquesta ponderació del vot de la forma com se'ls planteja. Per aquest motiu demanen que 
aquest punt quedi sobre la taula.
millor formula per tirar endavant els serveis socials no entraran a debatre
comentat el company de la CUP hi ha molts altres articles que justegen o que s'haurien de 
canviar però per ells el punt més important és el número 13 del quan dubten de la seva 
legalitat. El seu vot no serà favorable.
 
El president vol exposar, en primer lloc, que el dimecres passat en aquesta mateixa taula 
26 alcaldes hi van votar a favor.
procediment i tràmits a seguir i la seva leg
expressi la seva opinió. Pel que fa a la resta de temes en primer lloc el que ha comentat la 
Sra. Plana de si Consorci si o Consorci no ell diu consorci sí a totes. Ho diu tant per la 
prestació de serveis com per 
la representació i ponderació de vots recorda que ell havia comentat moltes vegades que 
es realitzaria la modificació dels estatuts el mes de setembre per tal de disposar
de gener. Es va comentar a les comissions informatives i en el plenari i ningú va fer cap 
gest al respecte ni fa fer arribar cap proposta.
superàvit. Ara potser s'equivocarà en la xifra però la Generalitat de Catalunya els hi deu 
aproximadament 1.000.000 d'euros.
 
La Sra. Plana manifesta que si és així estaria bé que els membres d'aquest plenari 
poguessin veure els números. 
 
El president respon que només els han demanar i se'ls hi facilitaran. Un altre tema que 
s'ha comentat és que no s'ha rebut informació del que s'ha fet. Es disposa de la memòria 
anual. Es cuidarà que es faci arribar a cadascun dels consellers i conselleres comarcals.
La Sra. Terés ha comentat la no voluntat d'ajustar
han de fer. El model es pot revisar i aquesta va ser una de les primeres coses que es va 
fer quan va arribar a la presidència del Consorci.
delicat. A banda del deute existent de la Generalitat de Catalunya amb el tema serveis 
socials aquest és un servei que s'ha de seguir prestant i cada vegada per desgràcia va 
increixendo. Tenim una responsabilitat que s'han de portar a terme. Manifesta que no 
només hem de valorar la primària sinó tota la resta de projectes i tasques que es por
terme des del Consorci. A vegades molts alcaldes fem la mala lectura de només valorar la 
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ha hagut molt de retard en aquest aspecte. Hi voten a favor i manifesta que segur que hi 
ha coses que s'han de considerar. Segurament el model de gestió és un tema que 
s'hauria de parlar i modificar-ne alguns aspectes però en general no els hi sembla 
malament. El tema de la representació es podria millorar en el sentit de que hi fossin 
representats tots els grups comarcals que conformen el Ple del Consell.

La Sra. Vilà indica que aquest és un punt que ha portat moltes controvèrsies i 
A banda de tot el que han dit els grups manifesta que ella creu que 

s'hauria de deixar sobre la taula i debatre-ho amb més calma. A banda de tot el que han 
manifestat el companys i que no vol tornar a repetir vol manifestar que en el que estan 
més en contra és en el punt de la representativitat. S'havia parlat de que es faria alguna 
petita modificació però avui s'ha portat al Ple amb el text que va sortir del Consell 
d'Alcaldes. Les modificacions es realitzaran mitjançant les al·legacions que presentin per 

Creu que falla el tema de la ponderació i que això representa un 
defecte de forma. Com a alcaldessa no hi va dir res i tothom hi va votar a favor. Manifesta 
que igualment creu que hi ha alguna incongruència de forma que podria suposar una 
il·legalitat. No hi poden donar el vot favorable. Demana que es redacti un informe que 
validi aquest punt si pot ser validat. Encara que pogués ser legal no li sembla justa 
aquesta ponderació del vot de la forma com se'ls planteja. Per aquest motiu demanen que 
aquest punt quedi sobre la taula. Pel que fa al que s'ha manifestat de si el Consorci és la 

davant els serveis socials no entraran a debatre
comentat el company de la CUP hi ha molts altres articles que justegen o que s'haurien de 
canviar però per ells el punt més important és el número 13 del quan dubten de la seva 

seu vot no serà favorable.  

El president vol exposar, en primer lloc, que el dimecres passat en aquesta mateixa taula 
26 alcaldes hi van votar a favor. Que cadascú en faci la reflexió que vulgui.
procediment i tràmits a seguir i la seva legalitat dona la paraula al secretari perquè 

Pel que fa a la resta de temes en primer lloc el que ha comentat la 
Sra. Plana de si Consorci si o Consorci no ell diu consorci sí a totes. Ho diu tant per la 
prestació de serveis com per l'economia d'escala que s'està portant a terme.
la representació i ponderació de vots recorda que ell havia comentat moltes vegades que 
es realitzaria la modificació dels estatuts el mes de setembre per tal de disposar

a comentar a les comissions informatives i en el plenari i ningú va fer cap 
gest al respecte ni fa fer arribar cap proposta. La Sra. Plana ha comentat el tema del 
superàvit. Ara potser s'equivocarà en la xifra però la Generalitat de Catalunya els hi deu 

roximadament 1.000.000 d'euros.  

La Sra. Plana manifesta que si és així estaria bé que els membres d'aquest plenari 
poguessin veure els números.  

El president respon que només els han demanar i se'ls hi facilitaran. Un altre tema que 
no s'ha rebut informació del que s'ha fet. Es disposa de la memòria 

anual. Es cuidarà que es faci arribar a cadascun dels consellers i conselleres comarcals.
La Sra. Terés ha comentat la no voluntat d'ajustar-se a la LRSAL. Per responsabilitat ho 

El model es pot revisar i aquesta va ser una de les primeres coses que es va 
fer quan va arribar a la presidència del Consorci. Aquest ha estat un tema complicat i 
delicat. A banda del deute existent de la Generalitat de Catalunya amb el tema serveis 
ocials aquest és un servei que s'ha de seguir prestant i cada vegada per desgràcia va 

increixendo. Tenim una responsabilitat que s'han de portar a terme. Manifesta que no 
només hem de valorar la primària sinó tota la resta de projectes i tasques que es por
terme des del Consorci. A vegades molts alcaldes fem la mala lectura de només valorar la 
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Hi voten a favor i manifesta que segur que hi 
rament el model de gestió és un tema que 

ne alguns aspectes però en general no els hi sembla 
malament. El tema de la representació es podria millorar en el sentit de que hi fossin 

formen el Ple del Consell.  

La Sra. Vilà indica que aquest és un punt que ha portat moltes controvèrsies i 
A banda de tot el que han dit els grups manifesta que ella creu que 

anda de tot el que han 
manifestat el companys i que no vol tornar a repetir vol manifestar que en el que estan 

S'havia parlat de que es faria alguna 
text que va sortir del Consell 

d'Alcaldes. Les modificacions es realitzaran mitjançant les al·legacions que presentin per 
Creu que falla el tema de la ponderació i que això representa un 

a dir res i tothom hi va votar a favor. Manifesta 
que igualment creu que hi ha alguna incongruència de forma que podria suposar una 

Demana que es redacti un informe que 
. Encara que pogués ser legal no li sembla justa 

aquesta ponderació del vot de la forma com se'ls planteja. Per aquest motiu demanen que 
Pel que fa al que s'ha manifestat de si el Consorci és la 

davant els serveis socials no entraran a debatre-ho. Tal i com ha 
comentat el company de la CUP hi ha molts altres articles que justegen o que s'haurien de 
canviar però per ells el punt més important és el número 13 del quan dubten de la seva 

El president vol exposar, en primer lloc, que el dimecres passat en aquesta mateixa taula 
Que cadascú en faci la reflexió que vulgui. Pel que fa al 

alitat dona la paraula al secretari perquè 
Pel que fa a la resta de temes en primer lloc el que ha comentat la 

Sra. Plana de si Consorci si o Consorci no ell diu consorci sí a totes. Ho diu tant per la 
l'economia d'escala que s'està portant a terme. Pel que fa a 

la representació i ponderació de vots recorda que ell havia comentat moltes vegades que 
es realitzaria la modificació dels estatuts el mes de setembre per tal de disposar-ne al mes 

a comentar a les comissions informatives i en el plenari i ningú va fer cap 
La Sra. Plana ha comentat el tema del 

superàvit. Ara potser s'equivocarà en la xifra però la Generalitat de Catalunya els hi deu 

La Sra. Plana manifesta que si és així estaria bé que els membres d'aquest plenari 

El president respon que només els han demanar i se'ls hi facilitaran. Un altre tema que 
no s'ha rebut informació del que s'ha fet. Es disposa de la memòria 

anual. Es cuidarà que es faci arribar a cadascun dels consellers i conselleres comarcals. 
se a la LRSAL. Per responsabilitat ho 

El model es pot revisar i aquesta va ser una de les primeres coses que es va 
Aquest ha estat un tema complicat i 

delicat. A banda del deute existent de la Generalitat de Catalunya amb el tema serveis 
ocials aquest és un servei que s'ha de seguir prestant i cada vegada per desgràcia va 

increixendo. Tenim una responsabilitat que s'han de portar a terme. Manifesta que no 
només hem de valorar la primària sinó tota la resta de projectes i tasques que es porten a 
terme des del Consorci. A vegades molts alcaldes fem la mala lectura de només valorar la 
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primària i pensar que per fer-la només s'ha de contractar una treballadora social però hem 
de ser conscients que hi ha molts altres projectes i programes que s'e
paral·lels. El Sr. Cornellà ha comentat el tema de la directora. Manifesta que avui es 
modifiquen uns estatuts, es disposa d'un consorci creat amb la figura d'una gerent que ha 
de seguir sent la mateixa. Si s'ha de dir directora canviara
posteriorment l'equip que hi hagi decideix canviar aquesta persona s'haurà de fer pel 
procediment que pertoqui. Pel que fa a les dues direccions no sap si només és per el nom 
o per la feina que fan. L'organigrama existent és 
la realitat de la situació que els ha tocat gestionar.
Consorci de Benestar Social s'adscriu al Consell Comarcal hi ha una acumulació de 
pressupost i una responsabilitats que recaue
president de Consell es proposa el vot ponderat per acabar tenint la presa de decisions 
com a Consell i com a responsable.
canviar en qualsevol moment. És i
comarcal tingui la potestat i l'Ajuntament de Salt, com a soci majoritari amb el 50% del 
pressupost, també la tingui. 
Comarcal i creu que així ha de s
d'acord que és important que els 25 alcaldes hi estiguin a favor.
durant el període d'al·legacions ho faran. Indica que si ara es volen plantejar tots aquests 
matisos potser serà l'hora de replantejar
seria capaç de portar un pressupost del Consorci a aprovació sabent que sis alcaldes li 
votaran en contra. Una opció seria redactar un reglament de funcionament intern que 
estipuli les regles d'aquest. Hi ha un punt en els estatuts que s'estableix que s'ha 
d'intentar adoptar els acords per consens. En aquest cas es pot redactar un reglament 
que desenvolupi el significat d'aquest paràgraf.
va quedar molt clar que la Junta General l'havien de formar els alcaldes. La Junta 
Delegada els hi és igual si és l'alcalde o el responsable de serveis socials. Creu que 
aquesta diferenciació és acceptable. Indica que si els municipis en funció del tram de 
població deleguen la seva representació a un altre alcalde aquests tenen dret a ser 
representats per un alcalde i no per un regidor de serveis socials. En els casos en que 
venen representant només el seu municipi entén perfectament que sigui el regidor.
 
El Sr. Secretari exposa, en primer lloc, el que ha dit el Sr. Álvarez. És encertat que el que 
es porta al Ple no és l'aprovació dels estatuts sinó que es faculta al president del Consell 
per procedir mitjançant decret a donar conformitat al contingut de la modif
estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès 
que derivarà del Consell d'Alcaldes i molt probablement d'algunes de les qüestions que es 
van plantejar en el Consell d'Alcaldes. Es realitza d'aquesta ma
Consorci el que en realitzi l'aprovació. El procediment que estipula la llei per a la 
modificació dels estatuts és que el Consorci ha de fer
han de fer tots els ens que en formen part.
ha d'enviar un anunci al butlletí de la província i al DOGC. Existeix un procediment per tal 
d'unificar-lo i que sigui el Consorci que el porti a terme. Els ens que en formen part li ho 
han de delegar. Per aquest motiu es 
mitjançant decret, en segon lloc es tramita tot aquest expedient en el Consorci.
tema s'haurà de tornar a portar al plenari del Consell amb un altre text. S'ha fet d'aquesta 
manera perquè no es portarà a 
ne la informació pública per un termini de 30 dies.
possible tenir-ho aprovat a inici d'any.
amb els terminis. Pel que fa a les qüestions que és plantegen s'han realitzat correccions 
en aquests estatuts, algunes de les quals es van presentar en el Consell d'Alcaldes.
Aquests han estat estudiats per part de la intervenció del Consell. El Consorci té els seus 
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la només s'ha de contractar una treballadora social però hem 
de ser conscients que hi ha molts altres projectes i programes que s'e
paral·lels. El Sr. Cornellà ha comentat el tema de la directora. Manifesta que avui es 
modifiquen uns estatuts, es disposa d'un consorci creat amb la figura d'una gerent que ha 
de seguir sent la mateixa. Si s'ha de dir directora canviaran el nom però és la que és. Si 
posteriorment l'equip que hi hagi decideix canviar aquesta persona s'haurà de fer pel 
procediment que pertoqui. Pel que fa a les dues direccions no sap si només és per el nom 
o per la feina que fan. L'organigrama existent és el que hem de mantenir. Es va ajustar a 
la realitat de la situació que els ha tocat gestionar. Pel que fa al vot ponderat quan el 
Consorci de Benestar Social s'adscriu al Consell Comarcal hi ha una acumulació de 
pressupost i una responsabilitats que recauen totes a sobre del Consell Comarcal. Com a 
president de Consell es proposa el vot ponderat per acabar tenint la presa de decisions 
com a Consell i com a responsable. Avui la situació política existent és una però això pot 
canviar en qualsevol moment. És important que la persona que hi hagi al Consell 
comarcal tingui la potestat i l'Ajuntament de Salt, com a soci majoritari amb el 50% del 

 La voluntat és que la darrera paraula la tingui el Consell 
Comarcal i creu que així ha de ser. Han parlat d'aquest tema amb la Sra. Vilà i estaran 
d'acord que és important que els 25 alcaldes hi estiguin a favor. Si s'han de modificar 
durant el període d'al·legacions ho faran. Indica que si ara es volen plantejar tots aquests 

l'hora de replantejar-se la figura del Consorci. Com a president no 
seria capaç de portar un pressupost del Consorci a aprovació sabent que sis alcaldes li 

Una opció seria redactar un reglament de funcionament intern que 
gles d'aquest. Hi ha un punt en els estatuts que s'estableix que s'ha 

d'intentar adoptar els acords per consens. En aquest cas es pot redactar un reglament 
que desenvolupi el significat d'aquest paràgraf. Pel que fa a la representació dels regidors 

ar molt clar que la Junta General l'havien de formar els alcaldes. La Junta 
Delegada els hi és igual si és l'alcalde o el responsable de serveis socials. Creu que 
aquesta diferenciació és acceptable. Indica que si els municipis en funció del tram de 

ió deleguen la seva representació a un altre alcalde aquests tenen dret a ser 
representats per un alcalde i no per un regidor de serveis socials. En els casos en que 
venen representant només el seu municipi entén perfectament que sigui el regidor.

Secretari exposa, en primer lloc, el que ha dit el Sr. Álvarez. És encertat que el que 
es porta al Ple no és l'aprovació dels estatuts sinó que es faculta al president del Consell 
per procedir mitjançant decret a donar conformitat al contingut de la modif
estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. El text que aprovarà el Consorci 
que derivarà del Consell d'Alcaldes i molt probablement d'algunes de les qüestions que es 
van plantejar en el Consell d'Alcaldes. Es realitza d'aquesta manera perquè sigui el 
Consorci el que en realitzi l'aprovació. El procediment que estipula la llei per a la 
modificació dels estatuts és que el Consorci ha de fer-ne l'aprovació així com també ho 
han de fer tots els ens que en formen part. Es realitza l'informació pública i cadascun d'ells 
ha d'enviar un anunci al butlletí de la província i al DOGC. Existeix un procediment per tal 

lo i que sigui el Consorci que el porti a terme. Els ens que en formen part li ho 
han de delegar. Per aquest motiu es faculta al president perquè doni conformitat 
mitjançant decret, en segon lloc es tramita tot aquest expedient en el Consorci.
tema s'haurà de tornar a portar al plenari del Consell amb un altre text. S'ha fet d'aquesta 
manera perquè no es portarà a terme cap ple fins al mes de desembre i s'ha de realitzar
ne la informació pública per un termini de 30 dies. Si no s'utilitza aquesta formula no seria 

ho aprovat a inici d'any. D'aquesta manera anirem més ràpid i complirem 
Pel que fa a les qüestions que és plantegen s'han realitzat correccions 

en aquests estatuts, algunes de les quals es van presentar en el Consell d'Alcaldes.
Aquests han estat estudiats per part de la intervenció del Consell. El Consorci té els seus 
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la només s'ha de contractar una treballadora social però hem 
de ser conscients que hi ha molts altres projectes i programes que s'estan desenvolupant 
paral·lels. El Sr. Cornellà ha comentat el tema de la directora. Manifesta que avui es 
modifiquen uns estatuts, es disposa d'un consorci creat amb la figura d'una gerent que ha 

n el nom però és la que és. Si 
posteriorment l'equip que hi hagi decideix canviar aquesta persona s'haurà de fer pel 
procediment que pertoqui. Pel que fa a les dues direccions no sap si només és per el nom 

el que hem de mantenir. Es va ajustar a 
Pel que fa al vot ponderat quan el 

Consorci de Benestar Social s'adscriu al Consell Comarcal hi ha una acumulació de 
n totes a sobre del Consell Comarcal. Com a 

president de Consell es proposa el vot ponderat per acabar tenint la presa de decisions 
Avui la situació política existent és una però això pot 
mportant que la persona que hi hagi al Consell 

comarcal tingui la potestat i l'Ajuntament de Salt, com a soci majoritari amb el 50% del 
La voluntat és que la darrera paraula la tingui el Consell 

Han parlat d'aquest tema amb la Sra. Vilà i estaran 
Si s'han de modificar 

durant el període d'al·legacions ho faran. Indica que si ara es volen plantejar tots aquests 
Com a president no 

seria capaç de portar un pressupost del Consorci a aprovació sabent que sis alcaldes li 
Una opció seria redactar un reglament de funcionament intern que 

gles d'aquest. Hi ha un punt en els estatuts que s'estableix que s'ha 
d'intentar adoptar els acords per consens. En aquest cas es pot redactar un reglament 

Pel que fa a la representació dels regidors 
ar molt clar que la Junta General l'havien de formar els alcaldes. La Junta 

Delegada els hi és igual si és l'alcalde o el responsable de serveis socials. Creu que 
aquesta diferenciació és acceptable. Indica que si els municipis en funció del tram de 

ió deleguen la seva representació a un altre alcalde aquests tenen dret a ser 
representats per un alcalde i no per un regidor de serveis socials. En els casos en que 
venen representant només el seu municipi entén perfectament que sigui el regidor.  

Secretari exposa, en primer lloc, el que ha dit el Sr. Álvarez. És encertat que el que 
es porta al Ple no és l'aprovació dels estatuts sinó que es faculta al president del Consell 
per procedir mitjançant decret a donar conformitat al contingut de la modificació dels 

El text que aprovarà el Consorci 
que derivarà del Consell d'Alcaldes i molt probablement d'algunes de les qüestions que es 

nera perquè sigui el 
Consorci el que en realitzi l'aprovació. El procediment que estipula la llei per a la 

ne l'aprovació així com també ho 
ormació pública i cadascun d'ells 

ha d'enviar un anunci al butlletí de la província i al DOGC. Existeix un procediment per tal 
lo i que sigui el Consorci que el porti a terme. Els ens que en formen part li ho 

faculta al president perquè doni conformitat 
mitjançant decret, en segon lloc es tramita tot aquest expedient en el Consorci. Aquest 
tema s'haurà de tornar a portar al plenari del Consell amb un altre text. S'ha fet d'aquesta 

terme cap ple fins al mes de desembre i s'ha de realitzar-
Si no s'utilitza aquesta formula no seria 

D'aquesta manera anirem més ràpid i complirem 
Pel que fa a les qüestions que és plantegen s'han realitzat correccions 

en aquests estatuts, algunes de les quals es van presentar en el Consell d'Alcaldes. 
Aquests han estat estudiats per part de la intervenció del Consell. El Consorci té els seus 
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propis serveis jurídics i tothom pot opinar.
és possible a les corporacions locals. La jurisprudència ho estipula d'aquesta manera però 
ell entén que en un Consorci sí que és possible. Es pot estipular en els seus
Aquesta qüestió està regulada en l'article 317.2 i 318.1 del Reglament d'obres i serveis 
dels ens locals. Aquets estableixen el règim d'organització i de funcionament a través dels 
estatuts. Els Consorcis s'autoorganitzen per regular el sistema 
incloure un nombre més elevat de representants però amb el vot ponderat el resultat és el 
mateix. En definitiva els estatuts ho poden regular i és legal el vot ponderat.
l'exemple del Consorci de Vies verdes.
consorcis la persona que ocupi aquest lloc ha de ser per mèrit, capacitat... Actualment 
realitza aquesta tasca personal de la pròpia plantilla de serveis socials.
necessari el mes de juny de 2015 es port portar a te
mèrits i la capacitat. Pot ser personal funcionari o laboral. La plaça seria d'alta direcció. 
Aquesta mena de contractes permet donar per finalitzat el contracte amb una 
indemnització de 7 dies per any fet que suposa un cost
l'aspecte de negar el vot si no està al dia del pagament. Creu que no es pot establir 
aquesta restricció. La voluntat d'aquesta és perquè els ajuntaments es posin al dia però 
creu que aquesta no és una bona formula. Pensa que hi h
però aquesta és la que s'ha escollit per part del Consorci.
 
El president comenta que aquest tema es va parlar en el Consell d'Alcaldes. Torna a fer 
referència de la importància dels serveis socials.
de la necessitat de gestió dels serveis socials.
hem de fer un gran esforç. Quan es va comentar aquest punt en el Consell d'Alcaldes es 
va insistir en la necessitat de mentalització per part dels alca
s'eliminarà. Aquests estatuts han de ser legals i torna a insistir en la necessitat que tothom 
assumeixi les responsabilitat que li pertoquen a nivell de pagaments.
 
El Sr. Secretari creu que el Consorci aprovarà uns estatuts i tothom
coneixement. Es disposarà de 30 dies hàbils d'exposició pública i es podran fer les 
aportacions que es creguin convenients. Quan es torni a portar a l'aprovació d'aquest Ple 
es disposarà d'un document més treballat, més estudiat i amb més consen
 
La Sra. Vilà manifesta que ella no està totalment en contra d'aquets estatuts sinó que 
dubtava de la legalitat del punt 13. Degut a les explicacions realitzades pel secretari i amb 
les raons de pes que ha aportat el seu grup donarà llibertat de vot als seu
Personalment creu que el més adient seria deixar aquest punt sobre la taula. 
 
El Sr. Cornellà en referència a la direcció no vol qüestionar la gerent actual perquè no hi 
ha cap problema. Ho ha comentat perquè atès que es modifiquen els estatuts
sentit volen saber com quedarà l'estructura. Si aquesta també es modificarà o quedarà 
igual. Aquesta informació no la tenien i els preocupava. No es volia qüestionar ningú i 
menys la seva professionalitat. Indica que almenys en el seu municipi n
contents. En relació a la representativitat segueixen pensant que ha de ser més equitativa. 
Si va en funció del tema econòmic potser caldria disposar d'un informe econòmic en el 
que es detalli el que aporta cadascú i a partir d'aquest parlar de
Aquests números ara mateix no els tenen. Personalment ha demanat els pressupostos 
tancats del Consorci i quan els ha vist s'ha emportat alguna sorpresa.
 
El president li pregunta si sempre se li ha fet arribar la informació. 
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serveis jurídics i tothom pot opinar. Pel que fa al vot ponderat explica que aquest no 
és possible a les corporacions locals. La jurisprudència ho estipula d'aquesta manera però 
ell entén que en un Consorci sí que és possible. Es pot estipular en els seus
Aquesta qüestió està regulada en l'article 317.2 i 318.1 del Reglament d'obres i serveis 
dels ens locals. Aquets estableixen el règim d'organització i de funcionament a través dels 
estatuts. Els Consorcis s'autoorganitzen per regular el sistema de votació.
incloure un nombre més elevat de representants però amb el vot ponderat el resultat és el 

En definitiva els estatuts ho poden regular i és legal el vot ponderat.
l'exemple del Consorci de Vies verdes. Pel que fa al tema del director indica que en els 
consorcis la persona que ocupi aquest lloc ha de ser per mèrit, capacitat... Actualment 
realitza aquesta tasca personal de la pròpia plantilla de serveis socials.
necessari el mes de juny de 2015 es port portar a terme aquest concurs valorant els 

Pot ser personal funcionari o laboral. La plaça seria d'alta direcció. 
Aquesta mena de contractes permet donar per finalitzat el contracte amb una 
indemnització de 7 dies per any fet que suposa un cost molt menor.
l'aspecte de negar el vot si no està al dia del pagament. Creu que no es pot establir 
aquesta restricció. La voluntat d'aquesta és perquè els ajuntaments es posin al dia però 
creu que aquesta no és una bona formula. Pensa que hi ha altres mesures més adients 
però aquesta és la que s'ha escollit per part del Consorci.   

El president comenta que aquest tema es va parlar en el Consell d'Alcaldes. Torna a fer 
referència de la importància dels serveis socials. A vegades no estem prou m
de la necessitat de gestió dels serveis socials. Tothom hi ha de contribuir. Els ajuntaments 
hem de fer un gran esforç. Quan es va comentar aquest punt en el Consell d'Alcaldes es 
va insistir en la necessitat de mentalització per part dels alcaldes. Si no és legal 
s'eliminarà. Aquests estatuts han de ser legals i torna a insistir en la necessitat que tothom 
assumeixi les responsabilitat que li pertoquen a nivell de pagaments.  

El Sr. Secretari creu que el Consorci aprovarà uns estatuts i tothom
coneixement. Es disposarà de 30 dies hàbils d'exposició pública i es podran fer les 
aportacions que es creguin convenients. Quan es torni a portar a l'aprovació d'aquest Ple 
es disposarà d'un document més treballat, més estudiat i amb més consen

La Sra. Vilà manifesta que ella no està totalment en contra d'aquets estatuts sinó que 
dubtava de la legalitat del punt 13. Degut a les explicacions realitzades pel secretari i amb 
les raons de pes que ha aportat el seu grup donarà llibertat de vot als seu
Personalment creu que el més adient seria deixar aquest punt sobre la taula. 

El Sr. Cornellà en referència a la direcció no vol qüestionar la gerent actual perquè no hi 
ha cap problema. Ho ha comentat perquè atès que es modifiquen els estatuts
sentit volen saber com quedarà l'estructura. Si aquesta també es modificarà o quedarà 
igual. Aquesta informació no la tenien i els preocupava. No es volia qüestionar ningú i 
menys la seva professionalitat. Indica que almenys en el seu municipi n

En relació a la representativitat segueixen pensant que ha de ser més equitativa. 
Si va en funció del tema econòmic potser caldria disposar d'un informe econòmic en el 
que es detalli el que aporta cadascú i a partir d'aquest parlar de 
Aquests números ara mateix no els tenen. Personalment ha demanat els pressupostos 
tancats del Consorci i quan els ha vist s'ha emportat alguna sorpresa.  

El president li pregunta si sempre se li ha fet arribar la informació.  

mail: info@girones.cat 

Pel que fa al vot ponderat explica que aquest no 
és possible a les corporacions locals. La jurisprudència ho estipula d'aquesta manera però 
ell entén que en un Consorci sí que és possible. Es pot estipular en els seus estatuts. 
Aquesta qüestió està regulada en l'article 317.2 i 318.1 del Reglament d'obres i serveis 
dels ens locals. Aquets estableixen el règim d'organització i de funcionament a través dels 

de votació. Es podria 
incloure un nombre més elevat de representants però amb el vot ponderat el resultat és el 

En definitiva els estatuts ho poden regular i és legal el vot ponderat. Posa 
el director indica que en els 

consorcis la persona que ocupi aquest lloc ha de ser per mèrit, capacitat... Actualment 
realitza aquesta tasca personal de la pròpia plantilla de serveis socials. Si es creu 

rme aquest concurs valorant els 
Pot ser personal funcionari o laboral. La plaça seria d'alta direcció. 

Aquesta mena de contractes permet donar per finalitzat el contracte amb una 
molt menor. Vol comentar 

l'aspecte de negar el vot si no està al dia del pagament. Creu que no es pot establir 
aquesta restricció. La voluntat d'aquesta és perquè els ajuntaments es posin al dia però 

a altres mesures més adients 

El president comenta que aquest tema es va parlar en el Consell d'Alcaldes. Torna a fer 
A vegades no estem prou mentalitzats 

Tothom hi ha de contribuir. Els ajuntaments 
hem de fer un gran esforç. Quan es va comentar aquest punt en el Consell d'Alcaldes es 

ldes. Si no és legal 
s'eliminarà. Aquests estatuts han de ser legals i torna a insistir en la necessitat que tothom 

 

El Sr. Secretari creu que el Consorci aprovarà uns estatuts i tothom en tindrà 
coneixement. Es disposarà de 30 dies hàbils d'exposició pública i es podran fer les 
aportacions que es creguin convenients. Quan es torni a portar a l'aprovació d'aquest Ple 
es disposarà d'un document més treballat, més estudiat i amb més consens.  

La Sra. Vilà manifesta que ella no està totalment en contra d'aquets estatuts sinó que 
dubtava de la legalitat del punt 13. Degut a les explicacions realitzades pel secretari i amb 
les raons de pes que ha aportat el seu grup donarà llibertat de vot als seus membres. 
Personalment creu que el més adient seria deixar aquest punt sobre la taula.  

El Sr. Cornellà en referència a la direcció no vol qüestionar la gerent actual perquè no hi 
ha cap problema. Ho ha comentat perquè atès que es modifiquen els estatuts en aquest 
sentit volen saber com quedarà l'estructura. Si aquesta també es modificarà o quedarà 
igual. Aquesta informació no la tenien i els preocupava. No es volia qüestionar ningú i 
menys la seva professionalitat. Indica que almenys en el seu municipi n'estan molt 

En relació a la representativitat segueixen pensant que ha de ser més equitativa. 
Si va en funció del tema econòmic potser caldria disposar d'un informe econòmic en el 

 la representativitat. 
Aquests números ara mateix no els tenen. Personalment ha demanat els pressupostos 
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El Sr. Cornellà respon que sí que l'ha rebuda sempre. Creu que si la representació 
s'estableix en funció de temes econòmics seria interessant disposar d'un informe amb les 
dades d'aportació de cada ajuntament anualment. Demana que s'estableixi amb un criteri 
justificat. Ara s'ha realitzat de paraula sense saber què aporta cada municipi.
es fa d'aquesta manera potser serà complicat perquè hi ha ajuntaments de diferents 
mides i cadascun realitza una aportació diferent. Per ell la representació hauria 
ajuntament un vot però atès que es vol fer a través d'un criteri econòmic s'hauria de 
realitzar en base a un informe.
 
El president indica que els estatuts que es portin a aprovació hauran de ser justificats en 
el que pertoqui. Es farà el que e
decisió.  
 
Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
 
Vist que la modificació dels estatuts 
sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones ha elevat la proposta de 
modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès Salt al Ple del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
dels estatuts; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
del PPC i l'abstenció d’ICV-EUiA
Laura Vall-llosera i Casanovas i els vots en contra de la CUP
Chamorro i Mediano, del Sr. Lluís Bosch i Planella, de la Sra. Susana Garcia Senen i del 
Sr. Josep Hernández i Batlle de la S
 
 En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Facultar el president del Consell Comarcal del Gironès per procedir 

mitjançant decret a donar la conformitat al contingut de la modificació dels 
estatuts del Consorci de Benestar
l'esmentat consorci aquest mes d'octubre. L'esmentat decret s'haurà de 
sotmetre a ratificació en el proper ple del Consell Comarcal del Gironès que 
es porti a terme. 

 
Segon.  Encomanar al Consorci de Benestar Social Gironès

nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública i 
publicació dels acords amb la finalitat de realitzar
i facultant expressament al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l
signatura dels documents necessaris per a la realització dels tràmits que 
procedeixin i per a la publicació de la informació pública i posterior publicació 
dels estatuts una vegada romanguin aprovats, i, de conformitat amb el que 
disposa l’article 313.5 
definitivament trametre els acords adoptats juntament amb els estatuts al 
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. Cornellà respon que sí que l'ha rebuda sempre. Creu que si la representació 
s'estableix en funció de temes econòmics seria interessant disposar d'un informe amb les 
dades d'aportació de cada ajuntament anualment. Demana que s'estableixi amb un criteri 

stificat. Ara s'ha realitzat de paraula sense saber què aporta cada municipi.
es fa d'aquesta manera potser serà complicat perquè hi ha ajuntaments de diferents 
mides i cadascun realitza una aportació diferent. Per ell la representació hauria 
ajuntament un vot però atès que es vol fer a través d'un criteri econòmic s'hauria de 
realitzar en base a un informe.  

El president indica que els estatuts que es portin a aprovació hauran de ser justificats en 
el que pertoqui. Es farà el que es cregui més convenient i es justificarà el perquè de cada 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès Salt s'ha de 
sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès; 

Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones ha elevat la proposta de 
del Consorci de Benestar Social Gironès Salt al Ple del Consell 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt no ha aprovat el text de modificació 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
EUiA-E, de la Sra. Maria del Àngels Vilà Sastre i de la Sra. 

llosera i Casanovas i els vots en contra de la CUP-PA, del Sr. Miquel Àngel 
Chamorro i Mediano, del Sr. Lluís Bosch i Planella, de la Sra. Susana Garcia Senen i del 
Sr. Josep Hernández i Batlle de la Sra. Glòria Plana Yanes  

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Facultar el president del Consell Comarcal del Gironès per procedir 
mitjançant decret a donar la conformitat al contingut de la modificació dels 
estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès Salt que aprovarà 
l'esmentat consorci aquest mes d'octubre. L'esmentat decret s'haurà de 
sotmetre a ratificació en el proper ple del Consell Comarcal del Gironès que 

 

Encomanar al Consorci de Benestar Social Gironès Salt la realització, en 
nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública i 
publicació dels acords amb la finalitat de realitzar-los conjuntament habilitant 
i facultant expressament al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l
signatura dels documents necessaris per a la realització dels tràmits que 
procedeixin i per a la publicació de la informació pública i posterior publicació 
dels estatuts una vegada romanguin aprovats, i, de conformitat amb el que 
disposa l’article 313.5 ROAS, una vegada hagin quedat aprovats 
definitivament trametre els acords adoptats juntament amb els estatuts al 
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. Cornellà respon que sí que l'ha rebuda sempre. Creu que si la representació 
s'estableix en funció de temes econòmics seria interessant disposar d'un informe amb les 
dades d'aportació de cada ajuntament anualment. Demana que s'estableixi amb un criteri 

stificat. Ara s'ha realitzat de paraula sense saber què aporta cada municipi. Pensa que si 
es fa d'aquesta manera potser serà complicat perquè hi ha ajuntaments de diferents 
mides i cadascun realitza una aportació diferent. Per ell la representació hauria de ser: un 
ajuntament un vot però atès que es vol fer a través d'un criteri econòmic s'hauria de 

El president indica que els estatuts que es portin a aprovació hauran de ser justificats en 
s cregui més convenient i es justificarà el perquè de cada 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

cial Gironès Salt s'ha de 

Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones ha elevat la proposta de 
del Consorci de Benestar Social Gironès Salt al Ple del Consell 

no ha aprovat el text de modificació 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM i 
. Maria del Àngels Vilà Sastre i de la Sra. 

PA, del Sr. Miquel Àngel 
Chamorro i Mediano, del Sr. Lluís Bosch i Planella, de la Sra. Susana Garcia Senen i del 

Facultar el president del Consell Comarcal del Gironès per procedir 
mitjançant decret a donar la conformitat al contingut de la modificació dels 

Social Gironès Salt que aprovarà 
l'esmentat consorci aquest mes d'octubre. L'esmentat decret s'haurà de 
sotmetre a ratificació en el proper ple del Consell Comarcal del Gironès que 

Salt la realització, en 
nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública i 

los conjuntament habilitant 
i facultant expressament al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a la 
signatura dels documents necessaris per a la realització dels tràmits que 
procedeixin i per a la publicació de la informació pública i posterior publicació 
dels estatuts una vegada romanguin aprovats, i, de conformitat amb el que 

ROAS, una vegada hagin quedat aprovats 
definitivament trametre els acords adoptats juntament amb els estatuts al 
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Registre d'ens locals de Catalunya de la Direcció General d’Administració 
Local. 

 
Tercer.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester,

Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord.

 
16. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 9 de setembre d
2014 per a persones aturades al Gironès" que consta  dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adr i, Campllong, Cassà de la Selva, 
Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià
 
La Sra. Carabellido explica que es faculta al Consell Comarcal del Gironès a tramitar les 
sol·licituds dels municipis que tenen assignats menys de quatre contractes. Aquests són: 
Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Ca
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. Afegeix que en l'anterior convocatòria i així ho 
recull l'ordre és poden sol·licitar més projectes per altres municipis que hagin quedat 
exclosos. En aquest sentit s'hi ha afegit: Fornells de la Selva, la Vall de Llémena i Sant 
martí Vell. Han sol·licitat un total de 17 contractacions que s'han agrupat en 14 projectes. 
El cost total del projecte és de 166.724,56 euros i el que se sol·licita és 161.864,56 euro
És la mateixa convocatòria que l'any passat i va adreçada a persones de més de trenta 
anys que hagin esgotat la prestació de subsidi. Les línies fonamentals de treball durant 
aquests sis mesos són: experiència professional, formació professionalitzadora
prospecció d'empreses per interntar reinsertar
mesos.  
 
Vista l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions per al Programa Treball i Formació de 
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014;
 
Atès que és d'interès la participació dels ajuntaments a la convocatòria que s'ha de fer a 
través del Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica de data 5 de setembre de 2014 
respecte al projecte titulat "Treball i Formació 2014 per a persones aturades al Gironès";
 
Vist el decret de la presidència del Consel
de 2014, mitjançant el qual s'aprova 
aturades al Gironès" que consta dels projectes següents presentats pels ajuntaments de 
Bordils, Canet d'Adri, Campllong, 
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència 

data 9 de setembre de 2014, i aprovar 
per a persones aturades al Gironès" que consta dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de
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Registre d'ens locals de Catalunya de la Direcció General d’Administració 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester,
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 9 de setembre d e 2014, i aprovació del projecte "Treball i Formaci ó 
2014 per a persones aturades al Gironès" que consta  dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adr i, Campllong, Cassà de la Selva, 
Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià  de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix

La Sra. Carabellido explica que es faculta al Consell Comarcal del Gironès a tramitar les 
sol·licituds dels municipis que tenen assignats menys de quatre contractes. Aquests són: 
Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant 
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. Afegeix que en l'anterior convocatòria i així ho 
recull l'ordre és poden sol·licitar més projectes per altres municipis que hagin quedat 

sentit s'hi ha afegit: Fornells de la Selva, la Vall de Llémena i Sant 
martí Vell. Han sol·licitat un total de 17 contractacions que s'han agrupat en 14 projectes. 
El cost total del projecte és de 166.724,56 euros i el que se sol·licita és 161.864,56 euro
És la mateixa convocatòria que l'any passat i va adreçada a persones de més de trenta 
anys que hagin esgotat la prestació de subsidi. Les línies fonamentals de treball durant 
aquests sis mesos són: experiència professional, formació professionalitzadora
prospecció d'empreses per interntar reinsertar-los laboralment quan acabin aquests sis 

Vista l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014; 

Atès que és d'interès la participació dels ajuntaments a la convocatòria que s'ha de fer a 
avés del Consell Comarcal del Gironès; 

Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica de data 5 de setembre de 2014 
respecte al projecte titulat "Treball i Formació 2014 per a persones aturades al Gironès";

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de 2014, mitjançant el qual s'aprova el projecte "Treball i Formació 2014 per a persones 
aturades al Gironès" que consta dels projectes següents presentats pels ajuntaments de 
Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant 
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 9 de setembre de 2014, i aprovar el projecte "Treball i Formació 2014 
per a persones aturades al Gironès" que consta dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de

mail: info@girones.cat 

Registre d'ens locals de Catalunya de la Direcció General d’Administració 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
e 2014, i aprovació del projecte "Treball i Formaci ó 

2014 per a persones aturades al Gironès" que consta  dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adr i, Campllong, Cassà de la Selva, 

de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix . 

La Sra. Carabellido explica que es faculta al Consell Comarcal del Gironès a tramitar les 
sol·licituds dels municipis que tenen assignats menys de quatre contractes. Aquests són: 

ssà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant 
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. Afegeix que en l'anterior convocatòria i així ho 
recull l'ordre és poden sol·licitar més projectes per altres municipis que hagin quedat 

sentit s'hi ha afegit: Fornells de la Selva, la Vall de Llémena i Sant 
martí Vell. Han sol·licitat un total de 17 contractacions que s'han agrupat en 14 projectes. 
El cost total del projecte és de 166.724,56 euros i el que se sol·licita és 161.864,56 euros. 
És la mateixa convocatòria que l'any passat i va adreçada a persones de més de trenta 
anys que hagin esgotat la prestació de subsidi. Les línies fonamentals de treball durant 
aquests sis mesos són: experiència professional, formació professionalitzadora i una 

los laboralment quan acabin aquests sis 

Vista l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
persones aturades, 

prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 

Atès que és d'interès la participació dels ajuntaments a la convocatòria que s'ha de fer a 

Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica de data 5 de setembre de 2014 
respecte al projecte titulat "Treball i Formació 2014 per a persones aturades al Gironès"; 

l Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
el projecte "Treball i Formació 2014 per a persones 

aturades al Gironès" que consta dels projectes següents presentats pels ajuntaments de 
Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant 

del Consell Comarcal del Gironès, de 
el projecte "Treball i Formació 2014 

per a persones aturades al Gironès" que consta dels projectes següents 
presentats pels ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de 
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la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter 
i Vilablareix. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya i als 

ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 
Llagostera, Sant 

 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
17. Aprovació de la ratificació del 
Gironès, de data 22 de setembre de 2014, i aprovaci ó del projecte "Joves per 
l'Ocupació al Gironès 2014".
 
La Sra. Carabellido explica que el SOC ha publicat la convocatòria de Joves per a 
l'Ocupació. Es tracta d'un programa d'experimentaciació laboral a la qual els municipis 
que la sol·liciten tenen joves que no han acabat l'ESO o bé l'han acabada de forma 
adaptada i per tant no tenen perspectives ni de formació ni de feina. Aquest programa els 
dóna una formació i un compromís de reinserció laboral per part del municipi. El municipi 
de Llagostera els ha demanat que els hi tramitem, de la mateixa manera que l'any passat. 
Està enfocat en el sector de la hostaleria i es treballarà amb 20 joves. 
 
Vista l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 
2014 i la convocatòria anticipada per a l'any 2015.
 
Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 
data 19 de setembre de 2014;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de 2014, mitjançant el qual s'aprova 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 22 de setembre de 2014, i aprovar 
Gironès 2014". 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
18. Dictàmens i mocions d’urgència
  
El president explica que s'ha d'aprovar la modificació dels estatuts dels Consorcis dels 
quals el Consell Comarcal en forma part. 
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la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter 

Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya i als 
ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 

 Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 22 de setembre de 2014, i aprovaci ó del projecte "Joves per 
l'Ocupació al Gironès 2014".  

La Sra. Carabellido explica que el SOC ha publicat la convocatòria de Joves per a 
acta d'un programa d'experimentaciació laboral a la qual els municipis 

que la sol·liciten tenen joves que no han acabat l'ESO o bé l'han acabada de forma 
adaptada i per tant no tenen perspectives ni de formació ni de feina. Aquest programa els 

mació i un compromís de reinserció laboral per part del municipi. El municipi 
de Llagostera els ha demanat que els hi tramitem, de la mateixa manera que l'any passat. 
Està enfocat en el sector de la hostaleria i es treballarà amb 20 joves. 

EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 

convocatòria anticipada per a l'any 2015. 

Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 
; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de setembre 
4, mitjançant el qual s'aprova el projecte "Joves per l'Ocupació al Gironès 2014";

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 22 de setembre de 2014, i aprovar el projecte "Joves per l'Ocupació al 

Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya.

sidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Dictàmens i mocions d’urgència  

El president explica que s'ha d'aprovar la modificació dels estatuts dels Consorcis dels 
quals el Consell Comarcal en forma part.  

mail: info@girones.cat 

la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter 

Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya i als 
ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 

Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 22 de setembre de 2014, i aprovaci ó del projecte "Joves per 

La Sra. Carabellido explica que el SOC ha publicat la convocatòria de Joves per a 
acta d'un programa d'experimentaciació laboral a la qual els municipis 

que la sol·liciten tenen joves que no han acabat l'ESO o bé l'han acabada de forma 
adaptada i per tant no tenen perspectives ni de formació ni de feina. Aquest programa els 

mació i un compromís de reinserció laboral per part del municipi. El municipi 
de Llagostera els ha demanat que els hi tramitem, de la mateixa manera que l'any passat. 

 

EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 

Vist l'informe de la tècnica en Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 

data 22 de setembre 
el projecte "Joves per l'Ocupació al Gironès 2014"; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
el projecte "Joves per l'Ocupació al 

Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya. 

sidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

El president explica que s'ha d'aprovar la modificació dels estatuts dels Consorcis dels 
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El gerent comenta que els han tramès aquesta informació a darrera hora els consorci de 
les Gavarres, del Ter i el de les Vie
les modificacions que s'han fet. És correcte el que plantejen. Es tracta de modificacions 
per tal d'ajustar-se a la LRSAL. 
 
El secretari exposa que no els ho han demanat excepte el Consorci de les Vie
Aquest ha sol·licitat que ho aprovin i que els deleguem per tal de que sigui el propi 
consorci el que ho tramiti. Els altres dos Consorcis no demanen que els hi deleguem 
l'aprovació però s'afegirà a la proposta per tal que siguin ells els que fac
tramitació.  
 
La Sra. Vilà manifesta que s'abstindran perquè els ha arribat molt tard la documentació i 
no l'han pogut revisar. S'abstenen perquè es pugui donar viabilitat als tràmits i saben que 
no ha estat culpa del Consell però no poden votar a favor d'una cosa que n
mirar.  
 
El president indica que s'enten perfectament. 
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP
Yanes es passen a tractar els següents temes: 
 
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació 
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de 
manera centralitzada; 
 
Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Loc
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona s'ha de 
sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels est

Verdes annexos a aquest acord.
 
Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 

al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública 
Vies Verdes de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal del 
Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels 
estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 
finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el 
Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
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El gerent comenta que els han tramès aquesta informació a darrera hora els consorci de 
les Gavarres, del Ter i el de les Vies Verdes. Els serveis jurídics del Consell han revisat 
les modificacions que s'han fet. És correcte el que plantejen. Es tracta de modificacions 

se a la LRSAL.  

El secretari exposa que no els ho han demanat excepte el Consorci de les Vie
Aquest ha sol·licitat que ho aprovin i que els deleguem per tal de que sigui el propi 
consorci el que ho tramiti. Els altres dos Consorcis no demanen que els hi deleguem 
l'aprovació però s'afegirà a la proposta per tal que siguin ells els que fac

La Sra. Vilà manifesta que s'abstindran perquè els ha arribat molt tard la documentació i 
no l'han pogut revisar. S'abstenen perquè es pugui donar viabilitat als tràmits i saben que 
no ha estat culpa del Consell però no poden votar a favor d'una cosa que n

El president indica que s'enten perfectament.  

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

n a tractar els següents temes:  

Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació 
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de 

ticle 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Loc
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona s'ha de 
sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès; 

a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies 
annexos a aquest acord. 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal del 
Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels 
estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 

t de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el 
Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.

mail: info@girones.cat 

El gerent comenta que els han tramès aquesta informació a darrera hora els consorci de 
s Verdes. Els serveis jurídics del Consell han revisat 

les modificacions que s'han fet. És correcte el que plantejen. Es tracta de modificacions 

El secretari exposa que no els ho han demanat excepte el Consorci de les Vies Verdes. 
Aquest ha sol·licitat que ho aprovin i que els deleguem per tal de que sigui el propi 
consorci el que ho tramiti. Els altres dos Consorcis no demanen que els hi deleguem 
l'aprovació però s'afegirà a la proposta per tal que siguin ells els que facin aquesta 

La Sra. Vilà manifesta que s'abstindran perquè els ha arribat molt tard la documentació i 
no l'han pogut revisar. S'abstenen perquè es pugui donar viabilitat als tràmits i saben que 
no ha estat culpa del Consell però no poden votar a favor d'una cosa que no han pogut 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació 
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de 

ticle 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona s'ha de 

a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Consorci de les Vies 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
 

encarregant al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal del 
Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels 
estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 

t de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament el 
Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris. 
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Quart. De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 

hagi quedat aprovat definitivament 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

 
Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 

Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord.

 
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP
Yanes es passen a tractar els següents temes: 
 
Vist que el Consorci de les Gavarres ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts 
del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera 
centralitzada; 
 
Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 
del Consell Comarcal del Gironè
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment

annexos a aquest acord.
 
Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 

al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci 
Gavarres la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 
tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats de
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris.

 
Quart. De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 

hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.
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De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 
nsell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 

necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  
es passen a tractar els següents temes:  

Vist que el Consorci de les Gavarres ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts 
del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 
del Consell Comarcal del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres 
annexos a aquest acord. 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci 
la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 

tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 

De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 

trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.
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De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
l’acord de modificació dels estatuts, 

trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local. 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 
nsell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Vist que el Consorci de les Gavarres ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts 
del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 

sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Consorci de les Gavarres 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
 

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 
la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 

tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
finitivament, amb la finalitat de centralitzar 

el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 

De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 

trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local. 



 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 

 

Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord.

 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP
Yanes es passen a tractar els següents temes: 
 
Vist que el Consorci del Ter ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del 
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modi
 
Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci del Ter s'ha de sotmetre al Ple del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC
Yanes 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 

a aquest acord. 
 
Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 

al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al 
realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits 
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitiva
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris.

 
Quart. De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 

hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

 
Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menest

Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord.

 
19. Precs preguntes i interpel·lacions
 
El president indica que a la Junta de Portaveus es va parlar d'aprovar una
recolzament a la consulta del 9N però tenint en comtpe els darrers esdeveniments 
succeits ja no té sentit. Sobre la taula tenen una moció que alguns dels presents ja li han 
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Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
'abstenció de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

es passen a tractar els següents temes:  

Vist que el Consorci del Ter ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del 
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada;

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci del Ter s'ha de sotmetre al Ple del 
al del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC
i del PPC i l'abstenció d’ERC-AM, de la CUP-PA, d’ICV-EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana  

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

r inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del Ter 
 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al 
realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits 
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 

De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 

trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

Precs preguntes i interpel·lacions   

El president indica que a la Junta de Portaveus es va parlar d'aprovar una
recolzament a la consulta del 9N però tenint en comtpe els darrers esdeveniments 
succeits ja no té sentit. Sobre la taula tenen una moció que alguns dels presents ja li han 
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menester, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Vist que el Consorci del Ter ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del 
ficació de manera centralitzada; 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'article 1.36 i la disposició final segona de la 

de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci del Ter s'ha de sotmetre al Ple del 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
E i de la Sra. Glòria Plana  

Consorci del Ter annexos 

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
 

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci del Ter la 
realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels tràmits 
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 

ment, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 

De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 

trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local. 

er, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 

El president indica que a la Junta de Portaveus es va parlar d'aprovar una moció de 
recolzament a la consulta del 9N però tenint en comtpe els darrers esdeveniments 
succeits ja no té sentit. Sobre la taula tenen una moció que alguns dels presents ja li han 
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demanat que no portés a aprovació i no li portarà però vol fer
Aquesta moció anava dirigida a que les cúpules dels partits entenguessin o posessin per 
davant el pes del país enlloc del pes del partit. Una situació històrica com la que ens 
trobem ara que tenim la possiblitat d'anar tots a una i solucio
que afecten molt directament aquest consell i a molts dels ajuntaments que els presents 
en formen. Ho deixen sobre la taula fent aquesta reflexió que creu que haurien de fer tots 
els grups politics de pensar més en el país i menys
 
La Sra. Plana manifesta que no és que es negui a donar suport a la moció ni molt menys. 
Ella la comparteix però no està molt d'acord amb el redactat del segon punt en el que es 
demana una candidatura unitaria. Sap que des dels representant
que volen que els partits vagin conjuntament, que hi hagi una unió dels partits sobiranistes 
i en això hi estaria més d'acord que no pas en demanar una candidatura unitaria. Està 
totalment d'acord en el sentit d'aquesta moció pe
mica.  
 
La Sra. Terés proposa que recollint les paraules de president quan ha dit que és més 
important la unitat en el sentit de respectar el país i la voluntat del país per sobre dels 
partits. Potser podria ser aquesta la moció que aprovessin. Un redactat molt se
qual des del Consell Comarcal s'insti a no trencar la unitat dels partits que fins ara han 
estat portant i dirigint la realització de la consulta, Creu que no cal entrar en els detalls de 
com ha de ser la consulta. Per respecte cap al país no t
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup si es canvia el punt dos pel que acaba de dir la 
Sra. Terés també hi estan d'acord. El que ha dit de posar primer el país que el partit hi 
està totalment d'acord. Indica que el que s'hauria d'ha
Si fem una candidatura unitària en algun moment s'haurà de trencar la legalitat espanyola. 
Si guanya aquesta candidatura s'haurà de fer una declaració d'independència i suposaria 
trencar la legalitat espanyola. Si n
estem posant ara el país per davant dels partits sinó que estem posant els partits per 
davant del país. Per això és dificil crear una candidatura unitària. Fins ara hi havia una 
unitat amplia, no total, i s'està trencant pel fet de no tirar la consulta endavant. Ha estat 
molt dificil el proces d'arribar fins aquí conjuntament uns partits tant diferents i ara es 
trenca la unitat perquè el president diu que no es farà la consulta i que es farà una altra 
mena de consulta. El seu grup hi donarà suport igualment a aquesta altra consulta. Indica 
que la consulta que es portarà a terme ja no és l'acordada entre tots els partits i alhora es 
demana una candidatura unitària. No sap quins interessos es miren amb aquesta
actuació. Les frases són molt maques però creu que s'ha de mirar el rerefons. Són 
consideracions de cadascu. Si es canvia el punt dos per un redactat més ampli hi 
donarien suport.  
 
El president indica que el debat podria ser molt intens però el motiu de 
reflexió és en el sentit de que tenim el país que tenim amb la situació que tenim amb les 
dificultats que han parlat en tots els sentits. Ara que s'ha fet un camí molt llarg i difícil per 
arribar aquí i que es finalitzi tot com a gestors d
una mica decebuts. Aquesta és la realitat. Però s'ha de seguir treballant i estar
 
La Sra. Dalmau vol comentar que a la comissió informativa d'hisenda es va informar dels 
informes de morositat del primer trimestre i segon trimestre 2014 i l'estat d'execució del 
pressupost del segon trimetre 2014. També es va donar compte de la tramesa de
línies fonamentals del pressupost. Avui no se n'ha donat compte en el plenari. Per tant ara 
se'n dona compte.  
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demanat que no portés a aprovació i no li portarà però vol fer-hi una ref
Aquesta moció anava dirigida a que les cúpules dels partits entenguessin o posessin per 
davant el pes del país enlloc del pes del partit. Una situació històrica com la que ens 
trobem ara que tenim la possiblitat d'anar tots a una i solucionar alguns dels problemes 
que afecten molt directament aquest consell i a molts dels ajuntaments que els presents 
en formen. Ho deixen sobre la taula fent aquesta reflexió que creu que haurien de fer tots 
els grups politics de pensar més en el país i menys en el partit.  

La Sra. Plana manifesta que no és que es negui a donar suport a la moció ni molt menys. 
Ella la comparteix però no està molt d'acord amb el redactat del segon punt en el que es 
demana una candidatura unitaria. Sap que des dels representants de la ciutadania s'ha dit 
que volen que els partits vagin conjuntament, que hi hagi una unió dels partits sobiranistes 
i en això hi estaria més d'acord que no pas en demanar una candidatura unitaria. Està 
totalment d'acord en el sentit d'aquesta moció però el punt número dos el perfilaria una 

La Sra. Terés proposa que recollint les paraules de president quan ha dit que és més 
important la unitat en el sentit de respectar el país i la voluntat del país per sobre dels 
partits. Potser podria ser aquesta la moció que aprovessin. Un redactat molt se
qual des del Consell Comarcal s'insti a no trencar la unitat dels partits que fins ara han 
estat portant i dirigint la realització de la consulta, Creu que no cal entrar en els detalls de 
com ha de ser la consulta. Per respecte cap al país no trencar la unitat. 

El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup si es canvia el punt dos pel que acaba de dir la 
Sra. Terés també hi estan d'acord. El que ha dit de posar primer el país que el partit hi 
està totalment d'acord. Indica que el que s'hauria d'haver fet és tirar pel dret i no s'ha fet. 
Si fem una candidatura unitària en algun moment s'haurà de trencar la legalitat espanyola. 
Si guanya aquesta candidatura s'haurà de fer una declaració d'independència i suposaria 
trencar la legalitat espanyola. Si no la trenquem per una consulta el 9N potser tampoc 
estem posant ara el país per davant dels partits sinó que estem posant els partits per 
davant del país. Per això és dificil crear una candidatura unitària. Fins ara hi havia una 

s'està trencant pel fet de no tirar la consulta endavant. Ha estat 
molt dificil el proces d'arribar fins aquí conjuntament uns partits tant diferents i ara es 
trenca la unitat perquè el president diu que no es farà la consulta i que es farà una altra 

de consulta. El seu grup hi donarà suport igualment a aquesta altra consulta. Indica 
que la consulta que es portarà a terme ja no és l'acordada entre tots els partits i alhora es 
demana una candidatura unitària. No sap quins interessos es miren amb aquesta
actuació. Les frases són molt maques però creu que s'ha de mirar el rerefons. Són 
consideracions de cadascu. Si es canvia el punt dos per un redactat més ampli hi 

El president indica que el debat podria ser molt intens però el motiu de 
reflexió és en el sentit de que tenim el país que tenim amb la situació que tenim amb les 
dificultats que han parlat en tots els sentits. Ara que s'ha fet un camí molt llarg i difícil per 
arribar aquí i que es finalitzi tot com a gestors del món local i com a ciutadans se senten 
una mica decebuts. Aquesta és la realitat. Però s'ha de seguir treballant i estar

La Sra. Dalmau vol comentar que a la comissió informativa d'hisenda es va informar dels 
informes de morositat del primer trimestre i segon trimestre 2014 i l'estat d'execució del 
pressupost del segon trimetre 2014. També es va donar compte de la tramesa de
línies fonamentals del pressupost. Avui no se n'ha donat compte en el plenari. Per tant ara 
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hi una reflexió important. 
Aquesta moció anava dirigida a que les cúpules dels partits entenguessin o posessin per 
davant el pes del país enlloc del pes del partit. Una situació històrica com la que ens 

nar alguns dels problemes 
que afecten molt directament aquest consell i a molts dels ajuntaments que els presents 
en formen. Ho deixen sobre la taula fent aquesta reflexió que creu que haurien de fer tots 

La Sra. Plana manifesta que no és que es negui a donar suport a la moció ni molt menys. 
Ella la comparteix però no està molt d'acord amb el redactat del segon punt en el que es 

s de la ciutadania s'ha dit 
que volen que els partits vagin conjuntament, que hi hagi una unió dels partits sobiranistes 
i en això hi estaria més d'acord que no pas en demanar una candidatura unitaria. Està 

rò el punt número dos el perfilaria una 

La Sra. Terés proposa que recollint les paraules de president quan ha dit que és més 
important la unitat en el sentit de respectar el país i la voluntat del país per sobre dels 
partits. Potser podria ser aquesta la moció que aprovessin. Un redactat molt senzill en el 
qual des del Consell Comarcal s'insti a no trencar la unitat dels partits que fins ara han 
estat portant i dirigint la realització de la consulta, Creu que no cal entrar en els detalls de 

rencar la unitat.  

El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup si es canvia el punt dos pel que acaba de dir la 
Sra. Terés també hi estan d'acord. El que ha dit de posar primer el país que el partit hi 

ver fet és tirar pel dret i no s'ha fet. 
Si fem una candidatura unitària en algun moment s'haurà de trencar la legalitat espanyola. 
Si guanya aquesta candidatura s'haurà de fer una declaració d'independència i suposaria 

o la trenquem per una consulta el 9N potser tampoc 
estem posant ara el país per davant dels partits sinó que estem posant els partits per 
davant del país. Per això és dificil crear una candidatura unitària. Fins ara hi havia una 

s'està trencant pel fet de no tirar la consulta endavant. Ha estat 
molt dificil el proces d'arribar fins aquí conjuntament uns partits tant diferents i ara es 
trenca la unitat perquè el president diu que no es farà la consulta i que es farà una altra 

de consulta. El seu grup hi donarà suport igualment a aquesta altra consulta. Indica 
que la consulta que es portarà a terme ja no és l'acordada entre tots els partits i alhora es 
demana una candidatura unitària. No sap quins interessos es miren amb aquesta 
actuació. Les frases són molt maques però creu que s'ha de mirar el rerefons. Són 
consideracions de cadascu. Si es canvia el punt dos per un redactat més ampli hi 

El president indica que el debat podria ser molt intens però el motiu de la moció o de la 
reflexió és en el sentit de que tenim el país que tenim amb la situació que tenim amb les 
dificultats que han parlat en tots els sentits. Ara que s'ha fet un camí molt llarg i difícil per 

el món local i com a ciutadans se senten 
una mica decebuts. Aquesta és la realitat. Però s'ha de seguir treballant i estar-hi a sobre.  

La Sra. Dalmau vol comentar que a la comissió informativa d'hisenda es va informar dels 
informes de morositat del primer trimestre i segon trimestre 2014 i l'estat d'execució del 
pressupost del segon trimetre 2014. També es va donar compte de la tramesa de les 
línies fonamentals del pressupost. Avui no se n'ha donat compte en el plenari. Per tant ara 



 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 

 

 
El Secretari indica que se'n va donar compte a la comissió informativa i les dades estan a 
disposció dels consellers i conselleres. 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 
                                               
El president 
 
Jaume Busquets i Arnau 
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El Secretari indica que se'n va donar compte a la comissió informativa i les dades estan a 
disposció dels consellers i conselleres.  

esidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

                                                 
El secretari general 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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El Secretari indica que se'n va donar compte a la comissió informativa i les dades estan a 

esidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 


