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Núm.  de la sessió: 6/14 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset de desembre de dos mil catorze (17/12
Horari:  d'un quart menys cinc minuts de vuit a un quart
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  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent 
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
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Grup d’ERC-AM: 
Lluís Bosch i Planella: S'absenta en el punt 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas 
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell. S'incopora en el punt 2
Joan Antoni Simón i Fernàndez
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
Membre no adscrita:  
Glòria Plana i Yanes. S'absenta en el punt 4
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
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ACTA NÚM. 6/14 

: disset de desembre de dos mil catorze (17/12/2014) 
cinc minuts de vuit a un quart menys cinc minuts de deu 

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Rimbau i Muñoz 

Josep Miquel Terrádez i Valmaña 

Miquel Àngel Chamorro i Mediano 

Albert Peracaula i Boschsacoma  

: S'absenta en el punt 19. 

. S'incopora en el punt 2  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 

. S'absenta en el punt 4 

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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menys cinc minuts de deu del 
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Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
Excusa la seva absència: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Laura Vall·llosera i Casanovas
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 15 d'octubre 
de 2014. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 - Donar compte de l'execució pressupostària del terce r trimestre de 2014.
 - Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2014.
 
El president manifesta que el dia 28 d'octubre 
d'aquest any. El dia 5 de novembre 
finançament del programa de servei 
adolescents amb risc social. El dia 6 de novembre es va organitzar 
electrònica, aprofita per felicitar l'equip dels serveis informàt
organització. Es va realitzar conjuntament amb
demarcació de Girona i va ser un èxit de participació.
a terme la reunió amb el president de la diputació de G
El dia 29 de novembre es va participar a
president de l'ens per la tasca realitzada per part del cons
assistir a una reunió conjunta amb el gerent del co
del projecte Leader. Aquest 
Aquest 2014 hi ha tres munici
Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. E
aquest equip de treball. El dia 11 de desembre es va pa
Gi 2014.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 476
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. 
adjudicat l'obra de d'urbanització
Canyet Xirgu. S'ha adjudicat l'
de Juià a l'empresa Salvador S
de Vila Roja i Font de la P
contracte de la concessió administrava de l'espai de gastronomia
del Gironès.  
 
El president manifesta que s'ha
trimestre 2014 i donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre del 2014. 
 
La interventora dóna compte de la tramesa de l'estat d'execució del tercer trimestre que 
s'ha fet al ministeri tal i com es realitza
compte del període mig de pagament del tercer trimestre d'acord amb el real decret 
635/2014. El grup consolidat 
situa amb un període mig de pagament de 65,42 dies. Tenint en compte que els 30 dies 
són de gràcia estem pagant a uns 95 dies. Durant el trimestre s'ha pagat conjuntament 
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Marta Dalmau i Palom, interventora  

osera i Casanovas 

Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 15 d'octubre 

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.  
Donar compte de l'execució pressupostària del terce r trimestre de 2014.
Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2014.

El president manifesta que el dia 28 d'octubre van presentar el progr
d'aquest any. El dia 5 de novembre van signar amb l'obra social La Caixa l'acord de 
finançament del programa de servei terapèutic d'orientació educativa a 

ents amb risc social. El dia 6 de novembre es va organitzar la jornada de factura 
per felicitar l'equip dels serveis informàtics del consell per 

realitzar conjuntament amb els vuit consells 
i va ser un èxit de participació. El dia 12 de novembre es va portar 
l president de la diputació de Girona i els vuits consells comar

El dia 29 de novembre es va participar a l'entrega dels premis gavarres i
per la tasca realitzada per part del consorci. El dia 2 de desembre es va 

conjunta amb el gerent del consell comarcal de la garrotxa per parlar
Aquest és un fons europeu per municipis de zones desfavorides. 

ipis de la nostra comarca que en formaran part: 
Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. Es va portar a terme la primera reunió amb tot 

dia 11 de desembre es va participar en els premis de turisme 

’han aprovat els decrets del 476/2014 al 619/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 

d'urbanització de les escoles del municipi de Llam
S'ha adjudicat l'obra d'arranjament dels camins Eres Masdedalt i la Costa 

de Juià a l'empresa Salvador Serra. Es van adjudicar els menjadors escolars dels centres 
Pólvora a l'empresa Catering Vilanova i es va resoldre el 

contracte de la concessió administrava de l'espai de gastronomia del Centre de Visitants 

nt manifesta que s'ha de donar compte de l'execució del pressupost d
trimestre 2014 i donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre del 2014. 

a interventora dóna compte de la tramesa de l'estat d'execució del tercer trimestre que 
ministeri tal i com es realitza cada trimestre. Es posa a la seva disposició i dó

compte del període mig de pagament del tercer trimestre d'acord amb el real decret 
grup consolidat format pel Consell i per l'Escola de Música

mig de pagament de 65,42 dies. Tenint en compte que els 30 dies 
són de gràcia estem pagant a uns 95 dies. Durant el trimestre s'ha pagat conjuntament 
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Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta del proppassat 15 d'octubre 

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

Donar compte de l'execució pressupostària del terce r trimestre de 2014.  
Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2014.  

el programa reempresa 
van signar amb l'obra social La Caixa l'acord de 

d'orientació educativa a famílies i 
la jornada de factura 

cs del consell per la seva 
els vuit consells comarcals de la 

El dia 12 de novembre es va portar 
s consells comarcals. 

s gavarres i felicita al 
El dia 2 de desembre es va 

ell comarcal de la garrotxa per parlar 
is de zones desfavorides. 

ra comarca que en formaran part: Canet d'Adri, 
s va portar a terme la primera reunió amb tot 

par en els premis de turisme 

/2014 que s’han posat 
Pel que fa a les contractacions s'ha 

de Llambilles a l'empresa 
obra d'arranjament dels camins Eres Masdedalt i la Costa 

escolars dels centres 
ilanova i es va resoldre el 

del Centre de Visitants 

de donar compte de l'execució del pressupost del tercer 
trimestre 2014 i donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre del 2014.  

a interventora dóna compte de la tramesa de l'estat d'execució del tercer trimestre que 
a la seva disposició i dóna 

compte del període mig de pagament del tercer trimestre d'acord amb el real decret 
úsica del Gironès se 

mig de pagament de 65,42 dies. Tenint en compte que els 30 dies 
són de gràcia estem pagant a uns 95 dies. Durant el trimestre s'ha pagat conjuntament 
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entre consell comarcal i escola de música 
queden pendents de pagament 1.968.205,04
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
3. Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució,  massa salarial, plantilla de personal i 
relació de llocs de treball per a l'any 2015
 
El Sr. Fàbrega manifesta que després de diverses reunions mantingudes amb els grups 
polítics del consell avui presenten el pressupost del Consell i de l'Escola de Música del 
Gironès. Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell 
Comarcal del Gironès per import de 16.025.094,85 
4,02% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell 
Comarcal per import de 15.270.154,85 
pressupost de l'Escola de Música per import de 825.940,00 
increment del 0,34% respecte al de 2014.
gestió: En la d'òrgans de Govern i Administració General
1%, fruit de la restricció a les partides d’òrgans de govern i de contenció de la despesa 
corrent. Respecte als ingressos hem de comentar la previsió de la recuperació de l'import 
del fons de cooperació que prové de la Gener
retallades durant dos anys consecutius.
compta amb els ingressos del contracte programa signat per 2012
xifra signada el darrer mes de juliol de 2014 p
que entenem es força ajustada a la realitat. En aquesta àrea els imports es destinen al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per tal de dur a terme totes les accions en 
matèria de serveis socials d'atenció p
programa, si bé hi ha alguns programes que es convenien directament amb els 
ajuntaments, en concret programes per import de 41.588,03
d'urgència que també es gestionen a travé
Promoció Econòmica l'increment és del 4% respecte l'any anterior. Aquesta és una àrea 
totalment condicionada al funcionament del SOC. En el darrer mes de 2014 han sortit 
publicades algunes convocatòries de su
programar en condicions i concertar les actuacions amb els ajuntaments. Tot i això, l'equip 
de treball del consell comarcal, juntament amb els tècnics dels ajuntaments han presentat 
el projecte per a la formació i ocupació al Gironès, esperem al llarg del 2015 que vagin 
sortint altres programes que anirem incorporant al pressupost. A banda d'aquests 
programes es preveu actuar en l'àmbit de l'emprenedoria seguin amb les col·laboracions 
amb la xarxa d'emprenedors del Gironès i seguir endavant amb el projecte Reempresa al 
Gironès. També dins d'aquesta àrea es contemplen les competències en matèria de 
consum delegades per l'Agència de Consum, amb una aportació que s'ha calculat amb el 
mateix import que el 2014. A
de proposar els convenis amb l'anualitat quasi vençuda.
increment del 11% respecte del curs anterior . El pressupost de 2014 ajusta les despeses 
en transport i gestió de menjadors propis però incrementa la dotació per beques de 
menjador. La convocatòria de beques de menjadors amb criteris unificats per a tot 
Catalunya i el compromís de la Conselleria d'Ensenyament de solucionar els problemes 
d'alimentació dels alumnes en sit
felicitem. L'àrea d'Urbanisme i arquitectura
pressupost anterior provocat per l'ajustament de la partida d'inversió en el pla d'obres i 
serveis de Catalunya. Finalment es posaran a concurs les obres dels camins comarcals 
ajustades a les necessitats i finançament disponible per part dels ajuntaments beneficiaris 
de les obres. El seu import ha 
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entre consell comarcal i escola de música un import total de 1.514.089,52 euros i els 
pagament 1.968.205,04 euros.   

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució,  massa salarial, plantilla de personal i 
relació de llocs de treball per a l'any 2015 . 

Sr. Fàbrega manifesta que després de diverses reunions mantingudes amb els grups 
polítics del consell avui presenten el pressupost del Consell i de l'Escola de Música del 

per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell 
arcal del Gironès per import de 16.025.094,85 € que representa un increment del 

4,02% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell 
Comarcal per import de 15.270.154,85 €, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el 

post de l'Escola de Música per import de 825.940,00 €, que representa un 
increment del 0,34% respecte al de 2014. Exposa el contingut de les diverses 

rgans de Govern i Administració General es produeix una disminució del 
1%, fruit de la restricció a les partides d’òrgans de govern i de contenció de la despesa 
corrent. Respecte als ingressos hem de comentar la previsió de la recuperació de l'import 
del fons de cooperació que prové de la Generalitat de Catalunya desprès de patir 
retallades durant dos anys consecutius. L'àrea d'acció social incrementa en un 21%. Es 
compta amb els ingressos del contracte programa signat per 2012-2015 i hem agafat la 
xifra signada el darrer mes de juliol de 2014 per les accions del mateix 2014, una previsió 
que entenem es força ajustada a la realitat. En aquesta àrea els imports es destinen al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per tal de dur a terme totes les accions en 
matèria de serveis socials d'atenció primària als municipis i la resta d'accions del contracte 
programa, si bé hi ha alguns programes que es convenien directament amb els 
ajuntaments, en concret programes per import de 41.588,03€. Es mantenen els ajuts 
d'urgència que també es gestionen a través del consorci de serveis socials.

'increment és del 4% respecte l'any anterior. Aquesta és una àrea 
totalment condicionada al funcionament del SOC. En el darrer mes de 2014 han sortit 
publicades algunes convocatòries de subvenció, donant uns terminis irrisoris per tal de 
programar en condicions i concertar les actuacions amb els ajuntaments. Tot i això, l'equip 
de treball del consell comarcal, juntament amb els tècnics dels ajuntaments han presentat 

mació i ocupació al Gironès, esperem al llarg del 2015 que vagin 
sortint altres programes que anirem incorporant al pressupost. A banda d'aquests 
programes es preveu actuar en l'àmbit de l'emprenedoria seguin amb les col·laboracions 

ors del Gironès i seguir endavant amb el projecte Reempresa al 
Gironès. També dins d'aquesta àrea es contemplen les competències en matèria de 
consum delegades per l'Agència de Consum, amb una aportació que s'ha calculat amb el 
mateix import que el 2014. Assenyalem també la mala pràctica de l'Agència de Consum 
de proposar els convenis amb l'anualitat quasi vençuda. L'àrea d'Ensenyament
increment del 11% respecte del curs anterior . El pressupost de 2014 ajusta les despeses 

njadors propis però incrementa la dotació per beques de 
menjador. La convocatòria de beques de menjadors amb criteris unificats per a tot 
Catalunya i el compromís de la Conselleria d'Ensenyament de solucionar els problemes 
d'alimentació dels alumnes en situació de risc ha comportat aquest increment del que ens 

Urbanisme i arquitectura amb una disminució del 39% respecte el 
pressupost anterior provocat per l'ajustament de la partida d'inversió en el pla d'obres i 

alment es posaran a concurs les obres dels camins comarcals 
ajustades a les necessitats i finançament disponible per part dels ajuntaments beneficiaris 
de les obres. El seu import ha disminuït considerablement al perdre la capacitat inversora 
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1.514.089,52 euros i els 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució,  massa salarial, plantilla de personal i 

Sr. Fàbrega manifesta que després de diverses reunions mantingudes amb els grups 
polítics del consell avui presenten el pressupost del Consell i de l'Escola de Música del 

per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell 
€ que representa un increment del 

4,02% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell 
€, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el 

€, que representa un 
Exposa el contingut de les diverses àrees de 

es produeix una disminució del 
1%, fruit de la restricció a les partides d’òrgans de govern i de contenció de la despesa 
corrent. Respecte als ingressos hem de comentar la previsió de la recuperació de l'import 

alitat de Catalunya desprès de patir 
incrementa en un 21%. Es 

2015 i hem agafat la 
er les accions del mateix 2014, una previsió 

que entenem es força ajustada a la realitat. En aquesta àrea els imports es destinen al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per tal de dur a terme totes les accions en 

rimària als municipis i la resta d'accions del contracte 
programa, si bé hi ha alguns programes que es convenien directament amb els 

€. Es mantenen els ajuts 
s del consorci de serveis socials. En l'àrea de 

'increment és del 4% respecte l'any anterior. Aquesta és una àrea 
totalment condicionada al funcionament del SOC. En el darrer mes de 2014 han sortit 

bvenció, donant uns terminis irrisoris per tal de 
programar en condicions i concertar les actuacions amb els ajuntaments. Tot i això, l'equip 
de treball del consell comarcal, juntament amb els tècnics dels ajuntaments han presentat 

mació i ocupació al Gironès, esperem al llarg del 2015 que vagin 
sortint altres programes que anirem incorporant al pressupost. A banda d'aquests 
programes es preveu actuar en l'àmbit de l'emprenedoria seguin amb les col·laboracions 

ors del Gironès i seguir endavant amb el projecte Reempresa al 
Gironès. També dins d'aquesta àrea es contemplen les competències en matèria de 
consum delegades per l'Agència de Consum, amb una aportació que s'ha calculat amb el 

ssenyalem també la mala pràctica de l'Agència de Consum 
Ensenyament amb un 

increment del 11% respecte del curs anterior . El pressupost de 2014 ajusta les despeses 
njadors propis però incrementa la dotació per beques de 

menjador. La convocatòria de beques de menjadors amb criteris unificats per a tot 
Catalunya i el compromís de la Conselleria d'Ensenyament de solucionar els problemes 

uació de risc ha comportat aquest increment del que ens 
mb una disminució del 39% respecte el 

pressupost anterior provocat per l'ajustament de la partida d'inversió en el pla d'obres i 
alment es posaran a concurs les obres dels camins comarcals 

ajustades a les necessitats i finançament disponible per part dels ajuntaments beneficiaris 
considerablement al perdre la capacitat inversora 
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bàsicament del PUOSC. Per la resta es continua prestant
demanen els ajuntaments de la comarca, s'inclou la partida per fer front als treballs de 
delimitació de les franges de prevenció de risc d'incendis i es continua amb la tasca de 
l'oficina comarcal d'habitatge. Finalment es preveu una inversió en obres de manteniment 
de la seu del consell comarcal.
que oferim als ajuntaments i per a l'any 2015 es preveu un increment del 12%. Difere
fets motiven aquest increment: d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i 
oferint-ne de nous, com per exemple els d'estalvi energètic i lluita contra la pobresa 
energètica. També s'ha de tenir en compta l'increment desmesurat de les taxes
tractament en els abocadors controlats, tant els de residus sòlids urbans com el de 
matèria orgànica. Finalment assenyalar que hi ha una millora en els percentatges de 
recollida selectiva i en la producció de residus, que hem d'anotar com a positiva en
sentit que marca un increment de la despesa de les famílies.
Esports té un increment del 2%. La política d'aquestes àrees és de continuïtat, tota 
vegada que hi ha actuacions que funcionen i que son ben valorades pels ajunt
ciutadans de la comarca, podem parlar del cicle d'escenaris, de l'escola de teatre, del 
festival emergent, del bus de fires, d'expojove o de la gestió dels parcs de salut. També 
valorem molt positivament la tasca que es fa amb els tècnics comparti
mancomunant els serveis dels municipis que ens confien aquesta gestió, en especial els 
municipis de la zona de la llera Ter. En aquestes partides s'inclouen les de gestió de la 
casa de cultura de Les Bernardes de Salt i la dels Banys Àrabs 
Turisme amb una disminució d'un 1%, però redefinició constant d'objectius. Per a l'any
2015 igual que l'any anterior, 
de l'Ajuntament de Girona buscant el màxim de sinèrgies p
promocionant el conjunt de la comarca procurant esser en totes aquelles iniciatives locals 
i potenciant les accions mancomunades.
Música del Gironès s'ha aconseguit estabilitzar l'escola des
les aportacions de la Generalitat de Catalunya. S'ha finalitzat el curs 2013/2014 amb xifres 
al voltant dels 720 alumnes i s'ha iniciat el curs 2014/2015 amb pràcticament la mateixa 
quantitat d'alumnes. Per acabar vol
legislatura de l'esforç que han fet el personal i els
les àrees. Ens ha tocat gestionar una legislatura molt complicada, amb reduccions molt 
importants de recursos i amb molt
s'estan gestionant. Als consellers comarcals membres de l'oposició i equip de govern els 
vull també agrair la comprensió i suport en la gestió, en aquests difícils moments no han 
entorpit la gestió, ans al contrari, ens l'han facilitat. També agrair als alcaldes de la 
comarca la confiança en els serveis que ofereix el consell comarcal i per entendre que en 
alguns casos la gestió comarcal ofereix major eficàcia
Finalment deixar constància també de l'esforç que fan els empresaris i famílies que 
interactuen amb el consell comarcal per superar moments delicats en quant a la tresoreria 
del consell comarcal i que de retruc els ha afectat.
 
El president manifesta que és un pre
de treball que s'han portat a terme
que al final s'ha pogut acabar ajustant a la realitat. 
 
La Sra. Plana manifesta que aquest any és el segon any que l'
participar als grups polítics a l'oposició 
propostes i aportar iniciatives
constància del seu agraïment
pràcticament finalista però tot i així ho reitera una altra vegada hi ha partides que podrien 
tenir una mica més de marge 
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r la resta es continua prestant els serveis i encàrrecs que ens 
demanen els ajuntaments de la comarca, s'inclou la partida per fer front als treballs de 
delimitació de les franges de prevenció de risc d'incendis i es continua amb la tasca de 

ficina comarcal d'habitatge. Finalment es preveu una inversió en obres de manteniment 
de la seu del consell comarcal. L'àrea de Medi Ambient depèn dels serveis mancomunats 
que oferim als ajuntaments i per a l'any 2015 es preveu un increment del 12%. Difere
fets motiven aquest increment: d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i 

ne de nous, com per exemple els d'estalvi energètic i lluita contra la pobresa 
energètica. També s'ha de tenir en compta l'increment desmesurat de les taxes
tractament en els abocadors controlats, tant els de residus sòlids urbans com el de 
matèria orgànica. Finalment assenyalar que hi ha una millora en els percentatges de 
recollida selectiva i en la producció de residus, que hem d'anotar com a positiva en
sentit que marca un increment de la despesa de les famílies. L'àrea de 

increment del 2%. La política d'aquestes àrees és de continuïtat, tota 
vegada que hi ha actuacions que funcionen i que son ben valorades pels ajunt
ciutadans de la comarca, podem parlar del cicle d'escenaris, de l'escola de teatre, del 
festival emergent, del bus de fires, d'expojove o de la gestió dels parcs de salut. També 
valorem molt positivament la tasca que es fa amb els tècnics comparti
mancomunant els serveis dels municipis que ens confien aquesta gestió, en especial els 
municipis de la zona de la llera Ter. En aquestes partides s'inclouen les de gestió de la 
casa de cultura de Les Bernardes de Salt i la dels Banys Àrabs de Girona

isminució d'un 1%, però redefinició constant d'objectius. Per a l'any
 el nostre objectiu és coordinar les nostres accions amb les 

de l'Ajuntament de Girona buscant el màxim de sinèrgies p
promocionant el conjunt de la comarca procurant esser en totes aquelles iniciatives locals 
i potenciant les accions mancomunades. Finalment, l’organisme autònom local Escola de 

s'ha aconseguit estabilitzar l'escola després de patir la disminució de 
les aportacions de la Generalitat de Catalunya. S'ha finalitzat el curs 2013/2014 amb xifres 
al voltant dels 720 alumnes i s'ha iniciat el curs 2014/2015 amb pràcticament la mateixa 

Per acabar vol deixar constància en aquest darrer pressupost de la 
e han fet el personal i els consellers comarcals responsables de 

les àrees. Ens ha tocat gestionar una legislatura molt complicada, amb reduccions molt 
importants de recursos i amb molt problemes de liquiditat, que encara continuen però que 
s'estan gestionant. Als consellers comarcals membres de l'oposició i equip de govern els 
vull també agrair la comprensió i suport en la gestió, en aquests difícils moments no han 

ns al contrari, ens l'han facilitat. També agrair als alcaldes de la 
comarca la confiança en els serveis que ofereix el consell comarcal i per entendre que en 

comarcal ofereix major eficàcia, eficiència i estalvis econòmics. 
t deixar constància també de l'esforç que fan els empresaris i famílies que 

interactuen amb el consell comarcal per superar moments delicats en quant a la tresoreria 
del consell comarcal i que de retruc els ha afectat. 

que és un pressupost, com han pogut comprovar en
de treball que s'han portat a terme, molt finalista, amb molt poc marge de moviment però 
que al final s'ha pogut acabar ajustant a la realitat.  

a Sra. Plana manifesta que aquest any és el segon any que l'equip de govern deixa 
participar als grups polítics a l'oposició en l'elaboració del pressupost. Permet realitzar 
propostes i aportar iniciatives amb la finalitat de definir el pressupost. V

agraïment. Sap que el pressupost del Consell 
finalista però tot i així ho reitera una altra vegada hi ha partides que podrien 

 de maniobra per prioritzar altres àrees. 
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els serveis i encàrrecs que ens 
demanen els ajuntaments de la comarca, s'inclou la partida per fer front als treballs de 
delimitació de les franges de prevenció de risc d'incendis i es continua amb la tasca de 

ficina comarcal d'habitatge. Finalment es preveu una inversió en obres de manteniment 
depèn dels serveis mancomunats 

que oferim als ajuntaments i per a l'any 2015 es preveu un increment del 12%. Diferents 
fets motiven aquest increment: d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i 

ne de nous, com per exemple els d'estalvi energètic i lluita contra la pobresa 
energètica. També s'ha de tenir en compta l'increment desmesurat de les taxes de 
tractament en els abocadors controlats, tant els de residus sòlids urbans com el de 
matèria orgànica. Finalment assenyalar que hi ha una millora en els percentatges de 
recollida selectiva i en la producció de residus, que hem d'anotar com a positiva en el 

L'àrea de Cultura, Joventut i 
increment del 2%. La política d'aquestes àrees és de continuïtat, tota 

vegada que hi ha actuacions que funcionen i que son ben valorades pels ajuntaments i 
ciutadans de la comarca, podem parlar del cicle d'escenaris, de l'escola de teatre, del 
festival emergent, del bus de fires, d'expojove o de la gestió dels parcs de salut. També 
valorem molt positivament la tasca que es fa amb els tècnics compartits de joventut, 
mancomunant els serveis dels municipis que ens confien aquesta gestió, en especial els 
municipis de la zona de la llera Ter. En aquestes partides s'inclouen les de gestió de la 

de Girona. L'àrea de 
isminució d'un 1%, però redefinició constant d'objectius. Per a l'any 

el nostre objectiu és coordinar les nostres accions amb les 
de l'Ajuntament de Girona buscant el màxim de sinèrgies possibles. Seguirem 
promocionant el conjunt de la comarca procurant esser en totes aquelles iniciatives locals 

Finalment, l’organisme autònom local Escola de 
prés de patir la disminució de 

les aportacions de la Generalitat de Catalunya. S'ha finalitzat el curs 2013/2014 amb xifres 
al voltant dels 720 alumnes i s'ha iniciat el curs 2014/2015 amb pràcticament la mateixa 

constància en aquest darrer pressupost de la 
consellers comarcals responsables de 

les àrees. Ens ha tocat gestionar una legislatura molt complicada, amb reduccions molt 
problemes de liquiditat, que encara continuen però que 

s'estan gestionant. Als consellers comarcals membres de l'oposició i equip de govern els 
vull també agrair la comprensió i suport en la gestió, en aquests difícils moments no han 

ns al contrari, ens l'han facilitat. També agrair als alcaldes de la 
comarca la confiança en els serveis que ofereix el consell comarcal i per entendre que en 

, eficiència i estalvis econòmics. 
t deixar constància també de l'esforç que fan els empresaris i famílies que 

interactuen amb el consell comarcal per superar moments delicats en quant a la tresoreria 

, com han pogut comprovar en les jornades 
molt finalista, amb molt poc marge de moviment però 

equip de govern deixa 
en l'elaboració del pressupost. Permet realitzar 

amb la finalitat de definir el pressupost. Vol deixar 
. Sap que el pressupost del Consell Comarcal és 

finalista però tot i així ho reitera una altra vegada hi ha partides que podrien 
 Alhora de decidir on 
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es destinen els diners és veu quina és la política que fa el govern de CIU
legítima. Hi ha dos temes que per ella son prioritaris. P
educació i benestar i per l'altra el foment de l'ocupació.
presenten aquestes dues partides 
aquests increments no són per diners d'ordinari sinó que s'augmenten per les 
subvencions que es reben de la Generalitat de Catalunya
el model del Consorci de Benestar Social 
monogràfic o rebre explicacions del seu funcionament
l'any 2012 s'ha tancat cada exercici amb superàvit.
moments en què tant és necessiten actuacions en aquest àmbit per les persones més 
necessitades. Creu que els conselles i conselleres haurien de rebre més informació del 
Consorci. Personalment no hagués fet un pressupost
Hagués fet més esforços per trobar més recursos o distribuir
Considerant que han tingut en compte les aportacions realitzades al llarg de les taules de 
treball el seu vot serà una abstenció.
 
La Sra. Terés es suma a les felicitacion
execució i participació activa en el pressupost 
intenció de reajustar algunes partides i alguns apartats
comparteix algunes de les pr
partides són insuficients. Creu que és
transformacions imprescindibles.
pregunta si no es continuen 
canvis. Creu que hauria d'anar lligat amb politiques d'ocupació molt més actives o 
ocupacionals. Hauríem de fer un viratge en el sentit de no només atendre a les persones 
que no tenen res, que és evident que s'ha de fer
canvis d'ocupació aconseguint que la població es mantingui activa
voluntat no queda reflectida en aquest increment.
que saben que per ella tenen un especial 
Ensenyament pensa que aquest s'ha aplicat 
que això no genera res més que no sigui dependència
quedat absolutament desatese
Reitera el tema de l'execució pressupostària pel que fa 
pot estar d'acord en què es pagui tant tard. Per la suma 
s'abstindrà en la votació d'aquest punt
 
El Sr. Gil comenta que el seu grup s'abstindrà 
reconèixer que en els moments que estem vivint elaborar un pressupost és tot un repte
Reconeixen l'esforç fet per part de l'equip de govern, dels consellers responsables i del 
personal que hi intervé. Tot i que sigui un 
salvant molt bé la situació degut als problemes existents i a la manca d'ingressos
Generalitat de Catalunya que repercuteix
a les rodes. Creuen que s'està fent una gestió 
troba pel camí.  
 
El Sr. Cornellà en primer lloc vol agrair que portin
pressupost. No els felicita perquè creu que això hauria de ser una obligació i no una 
voluntat política. Manifesta que està molt bé que sigui voluntat política i per això ho 
agraeix. Reitera que hauria de ser una obligació de 
supramunicipals i fins i tot, en altres 
aquesta dinàmica continuí independentm
s'hauria d'anar a aquestes reunions. A
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s veu quina és la política que fa el govern de CIU
es que per ella son prioritaris. Per una banda les 

benestar i per l'altra el foment de l'ocupació. En el pressupost que el
estes dues partides són continuistes. Pateixen increments molt lleugers i 

aquests increments no són per diners d'ordinari sinó que s'augmenten per les 
subvencions que es reben de la Generalitat de Catalunya. En el darrer 

orci de Benestar Social Gironès - Salt i va demanar 
monogràfic o rebre explicacions del seu funcionament. Reitera el que fa dir que des de 

2012 s'ha tancat cada exercici amb superàvit. Aquest és un fet 
t és necessiten actuacions en aquest àmbit per les persones més 

Creu que els conselles i conselleres haurien de rebre més informació del 
Personalment no hagués fet un pressupost tal i com els 

s per trobar més recursos o distribuir-los de manera diferent. 
onsiderant que han tingut en compte les aportacions realitzades al llarg de les taules de 

treball el seu vot serà una abstenció.  

La Sra. Terés es suma a les felicitacions pel sistema de transparència, col·laboració, 
ció activa en el pressupost també pels esforços dels consellers 

reajustar algunes partides i alguns apartats. Per altra banda 
s de les prioritats en les que s'executa aquest pressupost. 

. Creu que és poc agosarat i poc centrat en generar canvis o 
transformacions imprescindibles. Malgrat aquest 21% d'increment en termes socials es 
pregunta si no es continuen fent polítiques excessivament assistencials i generen pocs 

hauria d'anar lligat amb politiques d'ocupació molt més actives o 
de fer un viratge en el sentit de no només atendre a les persones 

vident que s'ha de fer, sinó també simultàniament
canvis d'ocupació aconseguint que la població es mantingui activa. 

en aquest increment. Pel que fa als temes de l'àmbit educatiu 
que saben que per ella tenen un especial sensibilitat i malgrat l'increment de l'11% en 

aquest s'ha aplicat malament. Atorgar ajudes 
que això no genera res més que no sigui dependència. Les ajudes d
quedat absolutament desateses. Hi ha molts aspectes en els que no pot estar d'acord

el tema de l'execució pressupostària pel que fa als retards en els pagaments. No 
estar d'acord en què es pagui tant tard. Per la suma de tot el que han dit el seu grup 

en la votació d'aquest punt.  

. Gil comenta que el seu grup s'abstindrà en la votació del pressupost 
que en els moments que estem vivint elaborar un pressupost és tot un repte

per part de l'equip de govern, dels consellers responsables i del 
ot i que sigui un pressupost continuista reconeixen

salvant molt bé la situació degut als problemes existents i a la manca d'ingressos
de Catalunya que repercuteix en la bona gestió posterior. 

reuen que s'està fent una gestió que resol molts dels problemes que 

rimer lloc vol agrair que portin a terme aquestes reunions de 
pressupost. No els felicita perquè creu que això hauria de ser una obligació i no una 

que està molt bé que sigui voluntat política i per això ho 
hauria de ser una obligació de tots els ens municipals o 

en altres àmbits, amb la mateixa ciutadania.
independentment de qui estigui al capdavant.

aquestes reunions. Al seu grup se'ls hi fa molt difícil donar suport a 
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s veu quina és la política que fa el govern de CIU i ho fa de forma 
er una banda les mesures socials: 

En el pressupost que els 
ateixen increments molt lleugers i 

aquests increments no són per diners d'ordinari sinó que s'augmenten per les 
darrer ple va qüestionar 

Salt i va demanar realitzar un 
. Reitera el que fa dir que des de 

és un fet insòlit i més en 
t és necessiten actuacions en aquest àmbit per les persones més 

Creu que els conselles i conselleres haurien de rebre més informació del 
tal i com els que el presenten. 

los de manera diferent. 
onsiderant que han tingut en compte les aportacions realitzades al llarg de les taules de 

s pel sistema de transparència, col·laboració, 
també pels esforços dels consellers en la 

banda manifesta que no 
aquest pressupost. Algunes 

en generar canvis o 
Malgrat aquest 21% d'increment en termes socials es 

fent polítiques excessivament assistencials i generen pocs 
hauria d'anar lligat amb politiques d'ocupació molt més actives o 

de fer un viratge en el sentit de no només atendre a les persones 
simultàniament generar 

 Pensa que aquesta 
ls temes de l'àmbit educatiu 

malgrat l'increment de l'11% en 
Atorgar ajudes del 100% saben 

ajudes del tram tres han 
que no pot estar d'acord. 

als retards en els pagaments. No 
de tot el que han dit el seu grup 

en la votació del pressupost però volen 
que en els moments que estem vivint elaborar un pressupost és tot un repte. 

per part de l'equip de govern, dels consellers responsables i del 
continuista reconeixen que s'està 

salvant molt bé la situació degut als problemes existents i a la manca d'ingressos de la 
en la bona gestió posterior. No volen posar pals 

molts dels problemes que es 

a terme aquestes reunions de 
pressupost. No els felicita perquè creu que això hauria de ser una obligació i no una 

que està molt bé que sigui voluntat política i per això ho 
tots els ens municipals o 

amb la mateixa ciutadania. Esperen que 
ent de qui estigui al capdavant. Pensa que 

olt difícil donar suport a 
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aquests pressupostos amb la informació que extraiem d'aquestes reunions.
el que veiem és el pressupost de
què hi ha a dins de cada partida.
aquest pressupost hauria de ser molt més gran. Hi
Consell perquè no els tenen per competència 
deleguen. Pensen que les partides que afecten
haurien de ser molt més clares
Gironès - Salt. S'hauria de veure el que 
subvenció de la Generalitat i els
hagut romanent o no i perquè
aquestes dades són necessàries
molt clars i també és culpa del seu propi grup 
pendents. Aquest és un tema 
preveu ingressar 37.000 euros en concepte d'utilització de l'espai
Consell. El seu partit no està d'acord en que 
perquè es tracta d'imports indirectes que acaben
serveis delegats al consell perquè no els poden tenir com a propis
a disposició els locals municipals
posa el Consell al Consorci i manifesta que el Consell 
això no hi pot estar d'acord. 
s'hagin tret els càrrecs de confiança. El seu grup sempre havia manifestat que no hi 
estaven d'acord. Manifesta que en relació al C
Consell a dins d'aquest s'haurien de realitzar 
que sigui més proper als municipis i més econòmic. Creu que hi ha maneres per fer
l'únic que s'ha fet són els canvis justos perquè no 
per tal d'adaptar-se a la LRSAL però realment els canvis no 
estan d'acord. El seu grup polític 
que això no és decisió seva. 
finalistes i que no hi ha manera de canviar
diferents d'un partit polític a un altre però entén que la decisió és seva
pot donar suport.  
 
El Sr. Álvarez comenta que es troben dav
diferencies són iguals que l'any passat i 
sense entrar a valorar ni el perquè ni el com
confiança. Poca cosa es pot
finalistes. Bàsicament el que fa és gestionar una seria de programes i subvencions que 
provenen d'altres administracions
finançament. Les tensions de tr
d'aquest pressupost. Un altre tema
turisme i més concretament amb el Centre de Visitants
exercici serà molt difícil complir 
rebaixa de les seves partides.
els serveis socials. Ja ho van comentar en el darrer pressupost 
ocasió. Creuen que el que es dedica als serveis socials és insuficient per fer front a la 
problemàtica actual. La manca de concreció per part de la Generalitat de 
Contracte programa fa que sigui moltes vegades complicat dedicar e
la gent que s'ho passa malament
S'ha de reconèixer que hi ha hagut un augment import
escolars, això sempre és positiu, però com ja ha dit algun altre grup creuen que el sistema 
és molt millorable i que té importants 
però la veritat és que en cap cas faria canviar el nostre sentit del vot. 
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aquests pressupostos amb la informació que extraiem d'aquestes reunions.
el que veiem és el pressupost de despeses i d'ingressos genèric però no es té accés a

hi ha a dins de cada partida. L'especificitat que haurien de tenir per poder dir sí a 
hauria de ser molt més gran. Hi ha ajuntaments que paguen serveis 

no els tenen per competència per nombre d'habitants o bé perquè 
les partides que afecten a aquestes realitzacions de serveis 

haurien de ser molt més clares. En aquest tema inclou el Consorci de B
S'hauria de veure el que aporten els ajuntaments, el que s'ha percebut de 

i els diners que s'han destinat a cada actuació
perquè s'utilitza. Quina part es destina a pagar el personal... Totes 

necessàries perquè hi puguin donar suport. No tenen els 
s culpa del seu propi grup perquè no tenen més 

s un tema a millorar al seu entendre. En el cas del Consorci 
37.000 euros en concepte d'utilització de l'espai d'una part de la seu del 

partit no està d'acord en que el Consorci pagui aquest import 
a d'imports indirectes que acaben pagant els municipis que tenen els 

serveis delegats al consell perquè no els poden tenir com a propis. Els ajuntaments 
municipals, el conserge, paguen la llum, la neteja

i manifesta que el Consell té un 33 % dels vots. El seu grup en 
això no hi pot estar d'acord. En referència a un altre tema aquest 
s'hagin tret els càrrecs de confiança. El seu grup sempre havia manifestat que no hi 

Manifesta que en relació al Consorci i tenint en compte el pes que té el 
d'aquest s'haurien de realitzar canvis estructurals per tal de transformar

més proper als municipis i més econòmic. Creu que hi ha maneres per fer
l'únic que s'ha fet són els canvis justos perquè no canvií res. Només 

se a la LRSAL però realment els canvis no han canviat 
El seu grup polític realitzaria modificacions en algunes partides 

. Els diners són limitats i ho entenen. Sab
i que no hi ha manera de canviar-ho. És cert que les prioritats poden ser 

diferents d'un partit polític a un altre però entén que la decisió és seva

comenta que es troben davant d'uns pressupostos que amb 
diferencies són iguals que l'any passat i que els darrers exercicis. Com a tema important
sense entrar a valorar ni el perquè ni el com, valora el fet que s'hagin t

ca cosa es pot fer amb aquests pressupostos ja que són uns imports 
àsicament el que fa és gestionar una seria de programes i subvencions que 

administracions. Els hi preocupen diverses coses. 
es tensions de tresoreria poden afectar en gran mesura el compli

altre tema que els preocupa és el que passa amb l'àrea de 
turisme i més concretament amb el Centre de Visitants. Si segueix la tònica del darrer 
exercici serà molt difícil complir amb els objectius que preveu aquest pressupost
rebaixa de les seves partides. Un altre tema que els preocupa i en que no coinci

ls serveis socials. Ja ho van comentar en el darrer pressupost i ho man
que es dedica als serveis socials és insuficient per fer front a la 

a manca de concreció per part de la Generalitat de 
ontracte programa fa que sigui moltes vegades complicat dedicar els recursos adients a 

malament i que, desgraciadament, en aquests moments són molts.
que hi ha hagut un augment important en la partida de menjadors 

escolars, això sempre és positiu, però com ja ha dit algun altre grup creuen que el sistema 
lt millorable i que té importants mancances. Poden incidir en altres partides o temes 

però la veritat és que en cap cas faria canviar el nostre sentit del vot. 
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aquests pressupostos amb la informació que extraiem d'aquestes reunions. A grans trets 
despeses i d'ingressos genèric però no es té accés a 

urien de tenir per poder dir sí a 
ha ajuntaments que paguen serveis al 

per nombre d'habitants o bé perquè li ho 
uestes realitzacions de serveis 

tema inclou el Consorci de Benestar Social 
els ajuntaments, el que s'ha percebut de 

cada actuació. Saber si hi ha 
. Quina part es destina a pagar el personal... Totes 

No tenen els números 
no tenen més temps d'estar-hi 

En el cas del Consorci el Consell 
d'una part de la seu del 

el Consorci pagui aquest import al Consell 
municipis que tenen els 

Els ajuntaments posen 
, el conserge, paguen la llum, la neteja... Pregunta què hi 

té un 33 % dels vots. El seu grup en 
En referència a un altre tema aquest 2015 s'alegren que 

s'hagin tret els càrrecs de confiança. El seu grup sempre havia manifestat que no hi 
onsorci i tenint en compte el pes que té el 

er tal de transformar-lo, 
més proper als municipis i més econòmic. Creu que hi ha maneres per fer-ho i 

Només s'han fet els canvis 
han canviat res. Tampoc hi 

realitzaria modificacions en algunes partides però entén 
i ho entenen. Saben que molts són 
s cert que les prioritats poden ser 

diferents d'un partit polític a un altre però entén que la decisió és seva. El seu grup no hi 

ant d'uns pressupostos que amb petites 
Com a tema important, 

el fet que s'hagin tret els càrrecs de 
ja que són uns imports 

àsicament el que fa és gestionar una seria de programes i subvencions que 
. Els hi preocupen diverses coses. Per una banda el 

afectar en gran mesura el compliment 
preocupa és el que passa amb l'àrea de 

segueix la tònica del darrer 
st pressupost tot i la 

que no coincideixen és 
i ho mantenen en aquesta 

que es dedica als serveis socials és insuficient per fer front a la 
a manca de concreció per part de la Generalitat de Catalunya en el 

ls recursos adients a 
en aquests moments són molts. 

en la partida de menjadors 
escolars, això sempre és positiu, però com ja ha dit algun altre grup creuen que el sistema 

incidir en altres partides o temes 
però la veritat és que en cap cas faria canviar el nostre sentit del vot. Indica que 
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s'abstindran. Avui el que presenten és un pressupost possible però millorable que no 
aporta res de nou sobretot en un àmbit
serveis socials. No fa res més que no sigui administrar uns recursos que els arriben sense 
marcar un perfil polític clar en aquetes
s'ho està passant molt malament 
Vol fer un comentari d'una qüestió
pressupost 16.025.000 euros però 
pressupost del Consell i la que fa esment al pressupost de l'Escola de Música de Gironès 
el sumatori és diferent. Suposa que 
errada.  
 
La Sra. Interventora comenta que 
transferències internes entre el Consell i l'Escola
suposen aquesta diferència de 71.000 euros
 
El Sr. Hernández comenta que
com a tal sinó que el preocupa 
realment exposa què s'han gastat i amb què
crèdit que s'han portat a terme durant l'exercici 
són finalistes. També el preocupa el període mig de pag
milloren. Tenen quantitats pen
Consell. S'ha de fer un esforç per demanar el finançament i complir amb els 
Pel que fa al pressupost hi ha alguna cosa curiosa. Els altres grups han fet esment a les 
partides socials. Al seu grup també els hi preocup
l'ocupació, la cultura. Algunes partides curioses són que es destinen 73.00
recollida de gossos mentre que al tema de la cultura
realitza a l'Escola de Música
gossos que a la cultura. Però el més greu és que el foment de l'ocupació ta
sota. El conseller ha fet esment a l'emprenedoria.
euros, creu que aquesta quantitat és francament millorable si és que realment 
alguna cosa positiva en aquest tema.
presidència, tal i com vam dir en exercici anteriors
coses que realment estan en el punt de mira de la societat i és el que realment es 
necessita. Una altra de les coses que li agradaria aclarir és
provenen dels departaments de la Generalitat de Catalunya són fermes. Pregunta si són 
quantitats amb les que poden comptar des del punt de vista comptable. J
del punt de vista líquid és una altra història. Imagina que l
en el pressupost són fermes. 
 
El gerent respon que sí.  
 
El Sr. Hernández manifesta pel que fa a la participació
una qüestió important que s'elaborin els pressupostos i creu que s'hauria d'anar més lluny. 
Si realment l'equip de govern
implicar-s'hi fins i tot més. 
personalment no hi ha participat directament la portaveu del seu grup
pogut venir, suposa que sí. En aquest tema no hi entrarà. Pel que fa al sentit del seu vot 
entenent que durant l'execució es puguin anar adequant 
d'aquests situacions. Seria important complementar les partides necessàries
altres que no ho són. Seria una satisfacció pel seu grup.
dels menjadors està molt bé i reitera que 
de reclamar a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb les seves obligacions
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Avui el que presenten és un pressupost possible però millorable que no 
aporta res de nou sobretot en un àmbit, que creuen que és molt important

o fa res més que no sigui administrar uns recursos que els arriben sense 
en aquetes. En els moments actuals en els que 

s'ho està passant molt malament agrairien que aquest pressupost tingués una altre línia. 
qüestió tècnica. Si miren la proposta aquesta té 

pressupost 16.025.000 euros però si sumen les dues partides: la
pressupost del Consell i la que fa esment al pressupost de l'Escola de Música de Gironès 

. Suposa que alguna de les dues està malament. 

La Sra. Interventora comenta que es deu a les consolidacions
transferències internes entre el Consell i l'Escola de Música del Gironè
suposen aquesta diferència de 71.000 euros. És correcte.  

comenta que a ell personalment no el preocupa massa el pressupost 
tal sinó que el preocupa més és la seva execució i la liquidació final que és la que 

s'han gastat i amb què s'ha gastat. A través de modificacions de 
crèdit que s'han portat a terme durant l'exercici els permet modificar les
són finalistes. També el preocupa el període mig de pagament perquè veu que no 

quantitats penjades importants tot i que saben que no és culpa del 
'ha de fer un esforç per demanar el finançament i complir amb els 

Pel que fa al pressupost hi ha alguna cosa curiosa. Els altres grups han fet esment a les 
partides socials. Al seu grup també els hi preocupen. Els preocupa el foment de

la cultura. Algunes partides curioses són que es destinen 73.00
recollida de gossos mentre que al tema de la cultura, exceptuant l'aportació que 

a l'Escola de Música, hi destinen 68.000 euros. Es dediquen més diners als 
Però el més greu és que el foment de l'ocupació ta

El conseller ha fet esment a l'emprenedoria. Als emprenedors els dediquem 3.000 
euros, creu que aquesta quantitat és francament millorable si és que realment 
alguna cosa positiva en aquest tema. Algunes partides de lliure disp

dir en exercici anteriors, potser s'haurien de dedicar a aquestes 
realment estan en el punt de mira de la societat i és el que realment es 
Una altra de les coses que li agradaria aclarir és si les subvencions que 

provenen dels departaments de la Generalitat de Catalunya són fermes. Pregunta si són 
les que poden comptar des del punt de vista comptable. J

una altra història. Imagina que les quantitats que es refle
 

pel que fa a la participació, que ha comentat 
important que s'elaborin els pressupostos i creu que s'hauria d'anar més lluny. 

Si realment l'equip de govern, que malgrat tot té l'obligació de redactar
 El seu grup sempre ha ofert la seva 

no hi ha participat directament la portaveu del seu grup
suposa que sí. En aquest tema no hi entrarà. Pel que fa al sentit del seu vot 

entenent que durant l'execució es puguin anar adequant les partides 
Seria important complementar les partides necessàries

Seria una satisfacció pel seu grup. Estan d'acord en què l'increment 
dels menjadors està molt bé i reitera que hauríem de ser una mica més agressiu
de reclamar a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb les seves obligacions
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Avui el que presenten és un pressupost possible però millorable que no els 
que és molt important, que és els 

o fa res més que no sigui administrar uns recursos que els arriben sense 
n els moments actuals en els que la ciutadania 

que aquest pressupost tingués una altre línia. 
aquesta té un import del 

la que fa esment al 
pressupost del Consell i la que fa esment al pressupost de l'Escola de Música de Gironès 

alguna de les dues està malament. Creu que és una 

dacions. S'eliminen les 
de Música del Gironès i aquestes 

a ell personalment no el preocupa massa el pressupost 
és la seva execució i la liquidació final que és la que 

A través de modificacions de 
modificar les partides que no 

ament perquè veu que no 
que no és culpa del 

'ha de fer un esforç per demanar el finançament i complir amb els proveïdors. 
Pel que fa al pressupost hi ha alguna cosa curiosa. Els altres grups han fet esment a les 

en. Els preocupa el foment de 
la cultura. Algunes partides curioses són que es destinen 73.000 euros a la 

exceptuant l'aportació que es 
Es dediquen més diners als 

Però el més greu és que el foment de l'ocupació també està per 
Als emprenedors els dediquem 3.000 

euros, creu que aquesta quantitat és francament millorable si és que realment es vol fer 
Algunes partides de lliure disposició dedicades a 

n de dedicar a aquestes 
realment estan en el punt de mira de la societat i és el que realment es 

si les subvencions que 
provenen dels departaments de la Generalitat de Catalunya són fermes. Pregunta si són 

les que poden comptar des del punt de vista comptable. Ja sap que des 
es quantitats que es reflecteixen 

que ha comentat la CUP, que és 
important que s'elaborin els pressupostos i creu que s'hauria d'anar més lluny. 

que malgrat tot té l'obligació de redactar-los, és per 
seva col·laboració. Ell 

no hi ha participat directament la portaveu del seu grup, que avui no ha 
suposa que sí. En aquest tema no hi entrarà. Pel que fa al sentit del seu vot 

les partides a les necessitats 
Seria important complementar les partides necessàries amb les 

Estan d'acord en què l'increment 
de ser una mica més agressius alhora 

de reclamar a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb les seves obligacions. Que 
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pagui i ho faci en els terminis.
els envia els diners, però aquest ja és un altre tema.
nostre dret a que es pugui cobrar el que ens deuen 
és repercutir-ho en els tercers que són els 
 
El Sr. Fàbrega agraeix el posicionament
permeten que aquest pressupost s'aprovi. Com ja ha dit el president aquest pressupost és 
continuista i finalista. Això és en certa manera el que passa a tots els consells comarcals 
de tot Catalunya. Des del Consell s'està 
l'exemple d'urbanisme que a través de convenis amb la 
les franges de protecció d'incendis, a nivell de residus s'ofereixen col·laboracions amb 
altres ajuntaments... El Conse
per un altre. Amb el pressupost queda reflectit que apostem obertament per polítiques 
d'ocupació, emprenedoria i sociolaboral, la realització
El tarannà d'aquest govern és de mirar de buscar sinergies i consens amb les propostes 
que es presenten. Aquest ha estat el tarannà fins al dia d'avui i esperem que 
Pel que fa a les ajudes de menjador els criteris pel seu
pel Consell. Ens venien donat
Incidim en la mesura del que podem. 
d'Esquerra dels gossos, manifesta que
s'hauria de canviar la llei de protecció d'animals. Mentre aquesta no 
ajuntaments tenim unes càrregues molt 
de turisme intentem generar sinèrgies amb l'Ajuntament de Gi
potència de l'Ajuntament de Girona i ampliar
 
El president vol fer tres reflexions respecte al 
hagut. En primer lloc, pel que fa al retard de la Generalitat de 
per part del Consell s'està fent 
s'afluixarà i agafa les paraules del Sr. 
és nostre. Així ho estem fent i no deixarem de fer
que això comporta perquè al darrera de tots aquests pagaments hi ha empreses i famílies
Reitera el que ha dit el Sr. Fàbrega d'agrair
tenen. Pel altra banda pel que fa a
Social Gironès - Salt recorda que es va portar a terme un pla 
renovar fins al 2016 per intentar
que es fan li dóna a entendre que amague
és la de posar totes les cartes sobre la taula i a disposició de qui faci falta
cap mena d'informació. Està a 
Sra. Plana demanava un mo
representant dins del Consorci 
s'explica i el que es fa en el Consorci. La Sra. Plana ha comentat 
Consorci. És cert que tanquen 
els deu la Generalitat de Catalunya 
més grossa. No invertiran més diners quan els deuen prop de 1.600.000 euros. 
que quan et toca gestionar un ens en aquesta situació 
no. De moment no es vol fer 
on pertoquen. Pel que fa al tema de Centre de Visitants han pogut llegir les noticie
premsa i vol aprofitar per explicar la situació general. 
primer és que el Centre de Visitants 
seguirà sent gestionat pel Consell Comarcal fins a l'any 2016. Un altre
concessionari del restaurant de l'espai de gastronomia
pagaments i ha hagut de plegar

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

en els terminis. Malgrat que ells s'excusen en què el govern
però aquest ja és un altre tema. Creu que no h

nostre dret a que es pugui cobrar el que ens deuen i més tenint en compte que el que fem 
ho en els tercers que són els proveïdors.  

posicionament dels grups que tot i que no els hi voten a favor 
pressupost s'aprovi. Com ja ha dit el president aquest pressupost és 

és en certa manera el que passa a tots els consells comarcals 
Des del Consell s'està fent un esforç des de la diferents àrees i posa 

l'exemple d'urbanisme que a través de convenis amb la diputació de Girona
les franges de protecció d'incendis, a nivell de residus s'ofereixen col·laboracions amb 

Consell es preocupa de que el que perdem per un cantó es guanyi 
Amb el pressupost queda reflectit que apostem obertament per polítiques 

d'ocupació, emprenedoria i sociolaboral, la realització de cursos d'ocupació amb el SOC
és de mirar de buscar sinergies i consens amb les propostes 

quest ha estat el tarannà fins al dia d'avui i esperem que 
ajudes de menjador els criteris pel seu atorgament no han estat redactat
venien donats per part del Departament. El que hem fet és fer de gestors. 

Incidim en la mesura del que podem. Pel que fa al que ha dit el portaveu del grup 
manifesta que per poder deslliurar-nos d'aportar

s'hauria de canviar la llei de protecció d'animals. Mentre aquesta no 
ajuntaments tenim unes càrregues molt feixugues en aquest sentit. Pel que fa a l'oficina 

nerar sinèrgies amb l'Ajuntament de Girona per aprofitar la 
l'Ajuntament de Girona i ampliar-la a l'àmbit comarcal. 

er tres reflexions respecte al pressupost i a les aportacions que hi ha 
pel que fa al retard de la Generalitat de Catalunya,
'està fent una pressió brutal però la situació és la que és

s'afluixarà i agafa les paraules del Sr. Hernández quan ha dit que hem de defensar el que 
ixí ho estem fent i no deixarem de fer-ho. Som conscients de les dificultats 

que això comporta perquè al darrera de tots aquests pagaments hi ha empreses i famílies
eitera el que ha dit el Sr. Fàbrega d'agrair-los l'esforç i la capacitat de resistència que 

pel que fa al tema dels serveis socials i del Consorci de
Salt recorda que es va portar a terme un pla d'ajut

renovar fins al 2016 per intentar-nos ajustar al màxim possible. A vegades 
entendre que amaguem informació. Si personalment alguna cosa té 

de posar totes les cartes sobre la taula i a disposició de qui faci falta
Està a disposició de tots i cadascun dels consells i conselleres. 

Sra. Plana demanava un monogràfic respecte al consorci, tots els grups tenen un 
representant dins del Consorci i la seva obligació és donar explicacions i comptes del que 
s'explica i el que es fa en el Consorci. La Sra. Plana ha comentat el tema del 

tanquen amb un superàvit important però es deu a que 
els deu la Generalitat de Catalunya és important i per responsabilitat aquesta no es vol fer 

més diners quan els deuen prop de 1.600.000 euros. 
un ens en aquesta situació et planteges 

no. De moment no es vol fer créixer més aquesta pilota fins que els pagaments estiguin 
al tema de Centre de Visitants han pogut llegir les noticie

per explicar la situació general. Indica que hi ha tres aspectes. El 
Centre de Visitants es troba ubicat al municipi de Sarrià de Ter.

seguirà sent gestionat pel Consell Comarcal fins a l'any 2016. Un altre
concessionari del restaurant de l'espai de gastronomia. Aquest no estava al dia dels 

i ha hagut de plegar. S'ha tornat a treure a concurs. Si 
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govern central tampoc 
Creu que no hem de renunciar al 

i més tenint en compte que el que fem 

tot i que no els hi voten a favor 
pressupost s'aprovi. Com ja ha dit el president aquest pressupost és 

és en certa manera el que passa a tots els consells comarcals 
fent un esforç des de la diferents àrees i posa 

Girona es treballa en 
les franges de protecció d'incendis, a nivell de residus s'ofereixen col·laboracions amb 

ue perdem per un cantó es guanyi 
Amb el pressupost queda reflectit que apostem obertament per polítiques 

de cursos d'ocupació amb el SOC... 
és de mirar de buscar sinergies i consens amb les propostes 

quest ha estat el tarannà fins al dia d'avui i esperem que continuí així. 
atorgament no han estat redactats 

fet és fer de gestors. 
a dit el portaveu del grup 

nos d'aportar-hi aquests diners 
s'hauria de canviar la llei de protecció d'animals. Mentre aquesta no canviï molts 

tit. Pel que fa a l'oficina 
ona per aprofitar la 

essupost i a les aportacions que hi ha 
Catalunya, manifesta que 

pressió brutal però la situació és la que és. No 
quan ha dit que hem de defensar el que 

nts de les dificultats 
que això comporta perquè al darrera de tots aquests pagaments hi ha empreses i famílies. 

los l'esforç i la capacitat de resistència que 
el Consorci de Benestar 
d'ajuts important. Es va 

nos ajustar al màxim possible. A vegades els comentaris 
m informació. Si personalment alguna cosa té 

de posar totes les cartes sobre la taula i a disposició de qui faci falta. Mai ha negat 
de tots i cadascun dels consells i conselleres. La 

nogràfic respecte al consorci, tots els grups tenen un 
la seva obligació és donar explicacions i comptes del que 

el tema del superàvit del 
es deu a que la pilota que 

aquesta no es vol fer 
més diners quan els deuen prop de 1.600.000 euros. Manifesta 

 si s'hi pot apostar o 
els pagaments estiguin 

al tema de Centre de Visitants han pogut llegir les noticies a la 
i ha tres aspectes. El 

es troba ubicat al municipi de Sarrià de Ter. Hi 
seguirà sent gestionat pel Consell Comarcal fins a l'any 2016. Un altre tema és el del 

. Aquest no estava al dia dels 
a treure a concurs. Si es presenta alguna 
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oferta seguirà funcionant el restaurant. 
Sarrià de Ter i es decidirà si es vol 
seu moment. L'altra línea de treball és 
ha encarregat al Consell la gestió del punt de benvi
al darrera dels jutjats on arriben
partir del mes de febrer. Des d'aquí també podrem difondre la comarca.
treball és la valoració de quin és el millo
que en el futur es decideixi marxar de Sarrià de Ter. E
promocionar la comarca és Girona. Es pot 
treballant per aconseguir un espai i fer una oficina compartida entre l'Ajuntament de 
Girona i la comarcal del Gironès
 
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a l'exercici del 
2015, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases d'Execució, l'import del qual 
consolida un estat de pressupostos total de setze milions
vuitanta-cinc cèntims (16.025.094,85 
mil cent cinquanta-quatre euros amb vuitanta
de la corporació i vuit-cents vint
Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent:
 
PRESSUPOST PROPI 

1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL  

 
 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I 
4 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
6  VENDA D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL  

 
PRESSUPOST EMG 

1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL  
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seguirà funcionant el restaurant. A l'any 2016 s'asseuran amb 
es vol continuar, plegar, marxar o canviar.

moment. L'altra línea de treball és la que tenim amb l'ajuntament de Girona
al Consell la gestió del punt de benvinguda, una oficina de turisme ubicada 

arriben tots els autobusos. El Consell el passarà a 
. Des d'aquí també podrem difondre la comarca.

és la valoració de quin és el millor lloc per ubicar el Centre de visitants 
que en el futur es decideixi marxar de Sarrià de Ter. Entenem que el millor lloc per 

romocionar la comarca és Girona. Es pot aprofitar el seu potencial
treballant per aconseguir un espai i fer una oficina compartida entre l'Ajuntament de 

Gironès.  

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a l'exercici del 
2015, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases d'Execució, l'import del qual 
consolida un estat de pressupostos total de setze milions vint-i-cinc mil noranta

cinc cèntims (16.025.094,85 €) dels quals corresponen quinze milions dos
quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims (15.270.154,85 €) al pressupost propi 

cents vint-i-cinc mil nou-cents quaranta euros (825.940,00 
Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent: 

DESPESES 
DESPESES DE PERSONAL 1.687.428,21
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.910.076,19
DESPESES FINANCERES 10.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.784.765,58
INVERSIONS REALS 832.624,57
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 45.260,30

15.270.154,85

INGRESSOS 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.364.767,33
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13.095.212,95
INGRESSOS PATRIMONIALS 15.000,00
VENDA D'INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 795.174,57
ACTIUS FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 

15.270.154,85

DESPESES 
DESPESES DE PERSONAL 683.000,00
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 116.740,00
DESPESES FINANCERES 200,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.000,00
INVERSIONS REALS 5.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 

825.940,00

mail: info@girones.cat 

2016 s'asseuran amb l'Ajuntament de 
canviar. Es valorarà en el 

l'ajuntament de Girona. Aquest 
una oficina de turisme ubicada 

. El Consell el passarà a gestionar a 
. Des d'aquí també podrem difondre la comarca. La tercera línia de 

Centre de visitants en el cas 
ntenem que el millor lloc per 
seu potencial turístic. S'està 

treballant per aconseguir un espai i fer una oficina compartida entre l'Ajuntament de 

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a l'exercici del 
2015, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases d'Execució, l'import del qual 

cinc mil noranta-quatre euros amb 
€) dels quals corresponen quinze milions dos-cents setanta 

€) al pressupost propi 
cents quaranta euros (825.940,00 €) a l'Escola de 

1.687.428,21 
7.910.076,19 

10.000,00 
4.784.765,58 

832.624,57 
0,00 
0,00 

45.260,30 
15.270.154,85 

1.364.767,33 
13.095.212,95 

15.000,00 
0,00 

795.174,57 
0,00 
0,00 

15.270.154,85 

683.000,00 
116.740,00 

200,00 
21.000,00 
5.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

825.940,00 
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3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
6  VENDA D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE 
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL  

 
Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música del 
Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de 
quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions;
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, d'acord amb la disposició addicional 20a de 
la Llei 30/92 LRJPAC, ha estat adscrit al Consell Comarcal del Gironès
 
Vist l'informe de la interventora de 3 de desembre de 2014;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
l'abstenció del grup del PSC-
EUiA-E i de la Sra. Glòria Plana
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès per a 

l'exercici del 2015, que ascendeix a un total quinze milions dos
cent cinquanta-quatre euros amb vuitanta
Pressupost de l'Escola de Música del Gironès, que ascendeix a vuit
mil nou-cents quaranta euros (825.940,00 
Aprovar l'estat de consolidació per import total de setze milions vint
noranta-quatre euros amb vuitanta

 
Segon. Aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball del Consell 

Comarcal del Gironès i 
personal eventual i personal laboral, junt amb les seves retribucions.

 
Tercer.  Aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 del Consorci de Benestar 

Social Gironès Salt adscrit al Con
disposició addicional 20a Llei 30/92 LRJPAC, i que ascendeix a l'import total de tres 
milions sis-cents vuitanta mil set
cèntims 3.680.784,83 

 
Quart.  Sotmetre l’expedient del Pressupost a informació pública pel termini de quinze dies 

hàbils mitjançant edicte que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d
hisendes locals. 

 
Cinquè.  El Pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap al·legació o 

reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
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INGRESSOS 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 650.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 175.925,00
INGRESSOS PATRIMONIALS 
VENDA D'INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 

825.940,00

Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música del 
Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de 
quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions; 

Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, d'acord amb la disposició addicional 20a de 
la Llei 30/92 LRJPAC, ha estat adscrit al Consell Comarcal del Gironès; 

Vist l'informe de la interventora de 3 de desembre de 2014; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
-PM, del grup d’ERC-AM, del grup del PPC

ria Plana Yanes i el vot en contra del grup de la CUP

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès per a 
l'exercici del 2015, que ascendeix a un total quinze milions dos

quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims (15.270.154,85 
Pressupost de l'Escola de Música del Gironès, que ascendeix a vuit

cents quaranta euros (825.940,00 €), així com les Bases d'execució. 
provar l'estat de consolidació per import total de setze milions vint

quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims (16.025.094,85 

Aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball del Consell 
Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès que inclou funcionaris, 
personal eventual i personal laboral, junt amb les seves retribucions.

Aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt adscrit al Consell Comarcal del Gironès, d'acord amb la 
disposició addicional 20a Llei 30/92 LRJPAC, i que ascendeix a l'import total de tres 

cents vuitanta mil set-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims 3.680.784,83 € 

ient del Pressupost a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils mitjançant edicte que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 

El Pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap al·legació o 
reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 

2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 
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650.000,00 
175.925,00 

15,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

825.940,00 

Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música del 
Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de funcionaris i pel 

Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, d'acord amb la disposició addicional 20a de 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor dels grup de CiU, 
del PPC, del grup d’ICV-

la CUP-PA. 

Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès per a 
l'exercici del 2015, que ascendeix a un total quinze milions dos-cents setanta mil 

cinc cèntims (15.270.154,85 €), el 
Pressupost de l'Escola de Música del Gironès, que ascendeix a vuit-cents vint-i-cinc 

€), així com les Bases d'execució. 
provar l'estat de consolidació per import total de setze milions vint-i-cinc mil 

cinc cèntims (16.025.094,85 €). 

Aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball del Consell 
de l'Escola de Música del Gironès que inclou funcionaris, 

personal eventual i personal laboral, junt amb les seves retribucions. 

Aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 del Consorci de Benestar 
sell Comarcal del Gironès, d'acord amb la 

disposició addicional 20a Llei 30/92 LRJPAC, i que ascendeix a l'import total de tres 
quatre euros amb vuitanta-tres 

ient del Pressupost a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils mitjançant edicte que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 

’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 

El Pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap al·legació o 
reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 

2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 
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4. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 17 de novembre de 2014, i aprovació de conv eni entre la 
de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Coma rcal del Gironès, per a la cooperació en 
matèria de gestió tributària, recaptatòria i activi tats o serveis connexos
 
El president explica que es tracta del lloguer de l'espai que 
Consell Comarcal del Gironès
import de 40.000 euros i escaig. 
 
Atès que la Xarxa Local de Municipis (Xaloc), ens instrumental de la Diputació de Girona, 
ha estat creat amb la finalitat de dur a terme la gestió tributària i la recaptació dels tributs 
dels ens locals de la demarcació de Girona, a més de donar assessorament jurídic, 
econòmic i comptable, col·laborar amb altres administracions per a una millor i més eficaç 
prestació dels serveis tributaris, recaptatoris i cadastrals, i de la prestació de qualsevol 
altra activitat o servei connex; 
 
Vist que mitjançant el conveni entre Xaloc i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
cooperació en matèria de gestió tributària, 
9 de novembre de 2006, Xaloc va integrar el Servei de Gestió i Recaptació de Tributs del 
Consell Comarcal del Gironès i ofereix als ajuntaments d’aquesta comarca, prèvia la 
preceptiva delegació per part d’aq
Comarcal; 
 
Atès que aquesta col·laboració entre ambdues institucions ha fet possible prestar els 
serveis a municipis i a la ciutadania en general de forma més eficaç, a través d’un sol 
servei, més potent i dimensionat, format a partir de la integració dels respectius serveis de 
cadascuna de les institucions;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del 
Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 17 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni entre la Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de
del Gironès, per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i 
activitats o serveis connexos

 
Segon.  Comunicar aquest acord 

Girona (XALOC)
 
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.
 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 13 de n ovembre de 2014, i aprovació del text del conveni d e col·laboració entre 
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Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 17 de novembre de 2014, i aprovació de conv eni entre la Xarxa Local de Municipis 
de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Coma rcal del Gironès, per a la cooperació en 
matèria de gestió tributària, recaptatòria i activi tats o serveis connexos .

El president explica que es tracta del lloguer de l'espai que ocupa XALOC
Consell Comarcal del Gironès. Es tracta de la renovació del lloguer. Aquest conveni 

i escaig.  

Atès que la Xarxa Local de Municipis (Xaloc), ens instrumental de la Diputació de Girona, 
mb la finalitat de dur a terme la gestió tributària i la recaptació dels tributs 

dels ens locals de la demarcació de Girona, a més de donar assessorament jurídic, 
econòmic i comptable, col·laborar amb altres administracions per a una millor i més eficaç 

estació dels serveis tributaris, recaptatoris i cadastrals, i de la prestació de qualsevol 
 

Vist que mitjançant el conveni entre Xaloc i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos, de 
9 de novembre de 2006, Xaloc va integrar el Servei de Gestió i Recaptació de Tributs del 
Consell Comarcal del Gironès i ofereix als ajuntaments d’aquesta comarca, prèvia la 
preceptiva delegació per part d’aquests, els serveis tributaris que venia prestant el Consell 

Atès que aquesta col·laboració entre ambdues institucions ha fet possible prestar els 
serveis a municipis i a la ciutadania en general de forma més eficaç, a través d’un sol 

potent i dimensionat, format a partir de la integració dels respectius serveis de 
cadascuna de les institucions; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni entre la Xarxa Local de 
Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos

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 17 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni entre la Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal 
del Gironès, per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i 
activitats o serveis connexos. 

Comunicar aquest acord a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona (XALOC). 

acultar 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, 
ovembre de 2014, i aprovació del text del conveni d e col·laboració entre 

mail: info@girones.cat 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
Xarxa Local de Municipis 

de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Coma rcal del Gironès, per a la cooperació en 
. 

ocupa XALOC a la seu del 
Aquest conveni té un 

Atès que la Xarxa Local de Municipis (Xaloc), ens instrumental de la Diputació de Girona, 
mb la finalitat de dur a terme la gestió tributària i la recaptació dels tributs 

dels ens locals de la demarcació de Girona, a més de donar assessorament jurídic, 
econòmic i comptable, col·laborar amb altres administracions per a una millor i més eficaç 

estació dels serveis tributaris, recaptatoris i cadastrals, i de la prestació de qualsevol 

Vist que mitjançant el conveni entre Xaloc i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
recaptatòria i activitats o serveis connexos, de 

9 de novembre de 2006, Xaloc va integrar el Servei de Gestió i Recaptació de Tributs del 
Consell Comarcal del Gironès i ofereix als ajuntaments d’aquesta comarca, prèvia la 

uests, els serveis tributaris que venia prestant el Consell 

Atès que aquesta col·laboració entre ambdues institucions ha fet possible prestar els 
serveis a municipis i a la ciutadania en general de forma més eficaç, a través d’un sol 

potent i dimensionat, format a partir de la integració dels respectius serveis de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 
conveni entre la Xarxa Local de 

Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 17 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni entre la Xarxa 

Girona (XALOC) i el Consell Comarcal 
del Gironès, per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i 

a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 

acultar 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, 
ovembre de 2014, i aprovació del text del conveni d e col·laboració entre 
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l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gi ronès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjad ors escolars, mitjançant ajuts 
econòmics extraordinaris . 
 
6. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 26 de novembre de 2014, i aprovació del tex t del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afav oreixin una alimentació saludable 
entre la població escolar de Salt pel curs 2014
 
El president explica que tractaran els dos punts conjuntament. 
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta de dos convenis un amb 
altre amb l'Ajuntament de Salt
Aquest conveni recull la col·laboració d'aquets ajuntaments amb els menjadors que 
gestiona el Consell Comarcal Es tracta de 
Departament d'Ensenyament. 
 
La Sra. Terés només vol fer una reflexió
d'Ensenyament a tot Catalunya.
vol dir que segueix sent insuficient
aquetes necessitats. L'altre qüestió
ajudes del 100% generen problemes i 
És a dir, el tram 3 ha quedat desatès
demostra dues coses: la insuficiència d'aquest increment que ha fet la Generalitat de 
Catalunya i que les bases d'aquestes 
 
El Sr. Fàbrega manifesta que 
Girona. Si la resposta que els van donar 
allà on han de demanar més explicacions no en el sí del Conse
és gestionar els menjadors. 
discrecionalitat o la conveniència de realitzar aquestes 
Girona i de l'Ajuntament de Salt. 
 
Atès que mitjançant un conveni de col·laboració es volen establir les condicions per 
permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona 
derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit 
o mancança alimentària-, els menjadors de les quals són gestionats pel Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts 
econòmics extraordinaris; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els v
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
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l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gi ronès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjad ors escolars, mitjançant ajuts 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 26 de novembre de 2014, i aprovació del tex t del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afav oreixin una alimentació saludable 
entre la població escolar de Salt pel curs 2014 -2015. 

El president explica que tractaran els dos punts conjuntament.  

àbrega explica que es tracta de dos convenis un amb l'ajuntament
amb l'Ajuntament de Salt. Aquests dos municipis tenen una problemàtica particular. 

Aquest conveni recull la col·laboració d'aquets ajuntaments amb els menjadors que 
ona el Consell Comarcal Es tracta de d'ampliacions a més a més del que aporta el 

Departament d'Ensenyament.  

La Sra. Terés només vol fer una reflexió de l'increment de l'11% del 
Catalunya. Li costa d'entendre que s'hagi de complementar. 

insuficient l'aportació de la Generalitat de Catalunya per cobrir 
qüestió és com es fa aquest repartiment. Com ha 

del 100% generen problemes i insuficiències en altres que s'han de complementar. 
el tram 3 ha quedat desatès, necessita ser complementat. 

la insuficiència d'aquest increment que ha fet la Generalitat de 
Catalunya i que les bases d'aquestes ajudes no estan ben fetes.  

manifesta que en tot cas això és una discrecionalitat de 
i la resposta que els van donar a l'Ajuntament no els va acaba

demanar més explicacions no en el sí del Consell Comarcal que el que fem 
. El que fa el Consell és cobrar els dinars que servim. La 

discrecionalitat o la conveniència de realitzar aquestes ajudes és de l'Ajuntament de 
Girona i de l'Ajuntament de Salt.  

conveni de col·laboració es volen establir les condicions per 
permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona 
derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit 

, els menjadors de les quals són gestionats pel Consell Comarcal 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup 

EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gi ronès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjad ors escolars, mitjançant ajuts 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del Gironès, 
de data 26 de novembre de 2014, i aprovació del tex t del conveni de col·laboració entre el 

el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afav oreixin una alimentació saludable 

l'ajuntament de Girona i un 
quests dos municipis tenen una problemàtica particular. 

Aquest conveni recull la col·laboració d'aquets ajuntaments amb els menjadors que 
a més a més del que aporta el 

increment de l'11% del departament 
complementar. Si es fa 

l'aportació de la Generalitat de Catalunya per cobrir 
Com ha dit abans les 

en altres que s'han de complementar. 
necessita ser complementat. Aquest fet els hi 

la insuficiència d'aquest increment que ha fet la Generalitat de 

en tot cas això és una discrecionalitat de l'Ajuntament de 
acabar de complaure és 

Comarcal que el que fem 
cobrar els dinars que servim. La 

és de l'Ajuntament de 

conveni de col·laboració es volen establir les condicions per 
permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona -
derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit 

, els menjadors de les quals són gestionats pel Consell Comarcal 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l’accés dels infants 
derivats dels serveis socials municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts 

ots a favor del grup de CiU, del 
del grup de la CUP-PA i 
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Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 13 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar 
l’accés dels infants derivat
escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris

 
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.
 
 
Atès que mitjançant un conveni de col·laboració es vol maximitzar la rendibilitat de les 
ajudes de les diferents administracions, per atendre totes les situacions detectades de risc 
de desnutrició i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i 
emocional dels escolars d'educació infantil i primària de les escoles de Salt;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin una alimentació saludable 
entre la població escolar de salt pel curs 2014
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 26 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de 
Benestar Social Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin 
una alimentació saludable entre la població escolar de Salt pel curs 2014
2015. 

 
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.
 
7. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs es
 
El Sr. Fàbrega explica que en el darrer ple es va 
ajuts. Ara porten a aprovació una quantitat molt més petita que es refereix als ajuts 
destinats als centres d'educació especial. Aquests són: Palau
com a privats concertats: el Joan Riu i els Joncs. Aquestes 
del Departament i són ajuts finalistes que tenen noms i cognoms. 
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprov
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 13 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar 
l’accés dels infants derivats dels serveis socials municipals als menjadors 
escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 

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

Atès que mitjançant un conveni de col·laboració es vol maximitzar la rendibilitat de les 
ajudes de les diferents administracions, per atendre totes les situacions detectades de risc 

ció i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i 
emocional dels escolars d'educació infantil i primària de les escoles de Salt;

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 
014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin una alimentació saludable 

població escolar de salt pel curs 2014-2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup de

EUiA-E. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 26 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin 
una alimentació saludable entre la població escolar de Salt pel curs 2014

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Salt. 

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

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs es colar 2014-2015 . 

El Sr. Fàbrega explica que en el darrer ple es va aprovar el paquet important d'aquets 
a aprovació una quantitat molt més petita que es refereix als ajuts 

d'educació especial. Aquests són: Palau, Maçana i Font de l'Abella i 
el Joan Riu i els Joncs. Aquestes ajudes els venen donats des 

del Departament i són ajuts finalistes que tenen noms i cognoms.  

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprov
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 13 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar 

s dels serveis socials municipals als menjadors 

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

Atès que mitjançant un conveni de col·laboració es vol maximitzar la rendibilitat de les 
ajudes de les diferents administracions, per atendre totes les situacions detectades de risc 

ció i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i 
emocional dels escolars d'educació infantil i primària de les escoles de Salt; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 
014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin una alimentació saludable 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
l grup de la CUP-PA i 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 26 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni de col·laboració 

Salt i el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin 
una alimentació saludable entre la població escolar de Salt pel curs 2014-

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

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 

el paquet important d'aquets 
a aprovació una quantitat molt més petita que es refereix als ajuts 

Maçana i Font de l'Abella i 
els venen donats des 

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 



 
 

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

 

les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local;
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 
en la modalitat que preveu l’article 1”;
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un de
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència;
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 
ajuts individuals de desplaçament;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimita
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2014/2015.
 
Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant Edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

 
Tercer.  En el supòsit que durant el te

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Quart. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 

al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels 
de desplaçament
d'Hisenda. 

 
8.1. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de novembre de 2014, i aprovaci ó del text del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant Gregori i l’escola Agustí Gifre per a du
el projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i  contra el canvi climàtic
 
8.2. Aprovació del text del conveni entre l’Ajuntament d e Llagostera, el Consell Comarcal 
del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per do nar continuïtat al project
d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic.
 
El president manifesta que es tractaran els dos punts de forma conjunta. 
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les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 

el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 

aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 
en la modalitat que preveu l’article 1”; 

Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 

se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència;

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
i entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 
ajuts individuals de desplaçament; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2014/2015.

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant Edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 
al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels 
de desplaçament, previ informe favorable de la Comissió Informativa 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de novembre de 2014, i aprovaci ó del text del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant Gregori i l’escola Agustí Gifre per a du
el projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i  contra el canvi climàtic

Aprovació del text del conveni entre l’Ajuntament d e Llagostera, el Consell Comarcal 
del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per do nar continuïtat al project
d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic.  

El president manifesta que es tractaran els dos punts de forma conjunta. 

mail: info@girones.cat 

les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 

el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 

aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 

Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
terminat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 

consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 

se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
i entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2014/2015. 

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant Edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

rmini d’informació pública no es formulin 
al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels ajuts individuals 

Comissió Informativa 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 de novembre de 2014, i aprovaci ó del text del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant Gregori i l’escola Agustí Gifre per a du r a terme 
el projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i  contra el canvi climàtic . 

Aprovació del text del conveni entre l’Ajuntament d e Llagostera, el Consell Comarcal 
del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per do nar continuïtat al project e Euronet 50/50 

El president manifesta que es tractaran els dos punts de forma conjunta.  
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El Sr. Freixas indica que l'Euronet
realitzades per l'escola amb els 
medioambientals. Aquest projecte premia 
factures que són els ajuntaments. L'es
l'ajuntament. En el primer punt s'aprova el conveni per tal que l'escola Agustí Gifre de 
Sant Gregori estudiï les propostes formulades pels professors i alumnes
mateixa línia de les quatre escoles 
l'ordre del dia es mostra la voluntat de 
participant en aquest projecte.
 
El Sr. Hernández manifesta que no deixa de ser curiós que siguin esc
que s'apuntin a aquest projecte. 
potenciar que fos un nombre major d'escoles les que entressin a participar en 
programa. Creu que és un bon projecte i s'hi ha de donar més 
 
El Sr. Cornellà pregunta quin paper hi juga el 
 
El Sr Freixas respon que realitza 
indica que aquest any hi participa una altra escola. L
anterior n'hi havien dues. Una de les que 
premi del CILMA. El Consell està obert 
reben la informació però són ell
de voler participar-hi.  
 
El Sr. Hernández ho deia en un altre sentit. Independentment de que fem una 
genèrica ell demana una actuació més proactiva
realització d'aquest projecte. Si disposem de tècnics de medi ambient que poden 
assessorar en aquest sentit valdria la pena de fer un
escoles. Dir-los que val la pena
 
El Sr Freixas indica que ja ho fan. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
projecte Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent 
energètica i contra el canvi climàtic als centres escolars de la comarca, consistent, en 
fomentar l’estalvi energètic als equipaments educatius;
 
Atès que cal fixar el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, 
l’Ajuntament de Sant Gregori i l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni amb l’Ajuntament de St. 
Gregori i l’escola Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic
 
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 19 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament 
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indica que l'Euronet 50/50 vincula les mesures d'eficiència energètica 
realitzades per l'escola amb els beneficis que suposen de forma directe i 

s. Aquest projecte premia econòmicament a les escoles
factures que són els ajuntaments. L'estalvi aconseguit es reparteix al 50% entre 

En el primer punt s'aprova el conveni per tal que l'escola Agustí Gifre de 
propostes formulades pels professors i alumnes
e escoles que hi van participar l'any passat. En el 

l'ordre del dia es mostra la voluntat de l'escola Puig de Cadiretes de Llagostera
en aquest projecte. 

manifesta que no deixa de ser curiós que siguin esc
que s'apuntin a aquest projecte. Potser des del Consell Comarcal s'hauria d'intentar 
potenciar que fos un nombre major d'escoles les que entressin a participar en 

Creu que és un bon projecte i s'hi ha de donar més suport.  

El Sr. Cornellà pregunta quin paper hi juga el Consell Comarcal.  

realitza el suport tècnic. Pel que fa al que ha dit el 
hi participa una altra escola. L'any passat n'hi havia quatre i l'any 

anterior n'hi havien dues. Una de les que hi va participar, l'escola de Bescanó, 
onsell està obert a que s'apuntin més escoles. Tot

mació però són ells els que han de tenir les ganes de fer

ho deia en un altre sentit. Independentment de que fem una 
ell demana una actuació més proactiva en el sentit de incitar

realització d'aquest projecte. Si disposem de tècnics de medi ambient que poden 
assessorar en aquest sentit valdria la pena de fer una actuació activa de cares a aq

los que val la pena participar-hi i que els ajudaran.  

El Sr Freixas indica que ja ho fan. Però ha de ser voluntat de l'escola.  

Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
projecte Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent d’Europa d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic als centres escolars de la comarca, consistent, en 
fomentar l’estalvi energètic als equipaments educatius; 

Atès que cal fixar el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, 
ntament de Sant Gregori i l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori;  

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni amb l’Ajuntament de St. 

Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic; 

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 19 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament 
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vincula les mesures d'eficiència energètica 
de forma directe i els beneficis 

a les escoles i a qui paga les 
talvi aconseguit es reparteix al 50% entre l'escola i 

En el primer punt s'aprova el conveni per tal que l'escola Agustí Gifre de 
propostes formulades pels professors i alumnes. Se seguirà la 

l'any passat. En el següent de 
de Llagostera en seguir 

manifesta que no deixa de ser curiós que siguin escoles puntuals les 
des del Consell Comarcal s'hauria d'intentar 

potenciar que fos un nombre major d'escoles les que entressin a participar en aquest 
 

el suport tècnic. Pel que fa al que ha dit el Sr. Hernández 
'any passat n'hi havia quatre i l'any 

hi va participar, l'escola de Bescanó, va rebre un 
a que s'apuntin més escoles. Tots els centres 

e han de tenir les ganes de fer-ho i el compromís 

ho deia en un altre sentit. Independentment de que fem una informació 
en el sentit de incitar-los i insistir en la 

realització d'aquest projecte. Si disposem de tècnics de medi ambient que poden 
a actuació activa de cares a aquestes 

  

Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
d’Europa d’eficiència 

energètica i contra el canvi climàtic als centres escolars de la comarca, consistent, en 

Atès que cal fixar el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni amb l’Ajuntament de St. 

Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 d’eficiència 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 19 de novembre de 2014, i aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament 
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de St. Gregori i l’escola Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 
50/50 d’eficiència energètic

 
Segon.  Comunicar aquest acord 

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

de quants documents siguin necessaris 
 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
projecte Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent d’Europa d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic als centres
fomentar l’estalvi energètic als equipaments educatius;
 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb el centre educatiu Puig de les 
Cadiretes, ha manifestat el seu interès i la seva voluntat de continuar desenvo
metodologia 50/50 a l'escola i fer un seguiment del projecte;
 
Vist que el centre educatiu Puig de les Cadiretes va implantar el projecte durant el curs 
2013/14 i ha manifestat la voluntat de donar
 
Sotmesa la proposta a votació q
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell 

Comarcal del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per donar continuïtat al 
projecte Euronet 50/

 
Segon.  Comunicar aquest acord 

Puig de les Cadiretes
 
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 text del conveni de col·laboració amb  la Diputació de Girona per a la 
redacció dels plànols de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzaci ons, els nuclis de població, les edificacions i les  instal·lacions situats en 
terrenys forestals . 
 
El Sr. Freixas explica que la normativa 5/2003 de 22 d'abril de mesures de prevenció 
d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població, edificac
situades en terrenys forestals 
mesures fiscals, administratives, financeres del sector públic imposa la realització d'un 
plànol de delimitació de franges de protecció dels nucl
instal·lacions, edificacions aïllades
500 metres de distància sense cap excepció. La Diputació
tècnica als municipis de menys de 20.000 habitants
aquests siguin dibuixats pels consells comarcals seguint una mateixa metodologia. La 
Diputació de Girona ens facilita el 
ajuntaments si tot és correcte i acabar de si

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

de St. Gregori i l’escola Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 
50/50 d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de St. Gregori i notificar

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

Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
projecte Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent d’Europa d’eficiència 
energètica i contra el canvi climàtic als centres escolars de la comarca, consistent, en 
fomentar l’estalvi energètic als equipaments educatius; 

Atès que l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb el centre educatiu Puig de les 
Cadiretes, ha manifestat el seu interès i la seva voluntat de continuar desenvo
metodologia 50/50 a l'escola i fer un seguiment del projecte; 

Vist que el centre educatiu Puig de les Cadiretes va implantar el projecte durant el curs 
2013/14 i ha manifestat la voluntat de donar-ne continuïtat; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell 
Comarcal del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per donar continuïtat al 
projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera i notificar
Puig de les Cadiretes. 

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 text del conveni de col·laboració amb  la Diputació de Girona per a la 
redacció dels plànols de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

ons, els nuclis de població, les edificacions i les  instal·lacions situats en 

El Sr. Freixas explica que la normativa 5/2003 de 22 d'abril de mesures de prevenció 
dis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població, edificac

situades en terrenys forestals modificada mitjançant la llei de pressupostos
mesures fiscals, administratives, financeres del sector públic imposa la realització d'un 

de delimitació de franges de protecció dels nuclis urbans i urbanitzacions, 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 

500 metres de distància sense cap excepció. La Diputació de Giron
tècnica als municipis de menys de 20.000 habitants per aquest aspecte i promou que 
aquests siguin dibuixats pels consells comarcals seguint una mateixa metodologia. La 

ens facilita el plànol base i el que fa el Consell és consensuar amb els 
si tot és correcte i acabar de situar tots els elements de forma 
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de St. Gregori i l’escola Agustí Gifre per a dur a terme el projecte Euronet 

a l’Ajuntament de St. Gregori i notificar-lo a l’escola 

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

Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el curs escolar 2014/15 el 
projecte Euronet 50/50 emmarcat en el programa Energia Intel·ligent d’Europa d’eficiència 

escolars de la comarca, consistent, en 

Atès que l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb el centre educatiu Puig de les 
Cadiretes, ha manifestat el seu interès i la seva voluntat de continuar desenvolupant la 

Vist que el centre educatiu Puig de les Cadiretes va implantar el projecte durant el curs 

el text del conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell 
Comarcal del Gironès i l’escola Puig de les Cadiretes per donar continuïtat al 

50 d’eficiència energètica i contra el canvi climàtic. 

a l’Ajuntament de Llagostera i notificar-lo a l’escola 

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 text del conveni de col·laboració amb  la Diputació de Girona per a la 
redacció dels plànols de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

ons, els nuclis de població, les edificacions i les  instal·lacions situats en 

El Sr. Freixas explica que la normativa 5/2003 de 22 d'abril de mesures de prevenció 
dis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població, edificacions i instal·lacions 

pressupostos de 2014, de 
mesures fiscals, administratives, financeres del sector públic imposa la realització d'un 

is urbans i urbanitzacions, 
que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 

irona dóna assistència 
per aquest aspecte i promou que 

aquests siguin dibuixats pels consells comarcals seguint una mateixa metodologia. La 
és consensuar amb els 

tots els elements de forma correcte. 



 
 

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

 

L'aportació que rebrà el Consell
Es faran en format GIS.  
 
Atès que la Llei 5/2003, de 22
les urbanitzacions, els nuclis 
terrenys forestals, modificada
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
delimitació de franges de protecció 
edificacions aïllades que es trobin
distància d'aquests sense excepcions;
 
Vist que la normativa vigent
diputacions per coordinar i 
municipis de menys de 20.000
 
Atès que s’ofereix el servei d'assistència
de 20.000 habitants per a la redacció
nuclis de població, les edificacions
d'abril, de mesures de prevenció
de població, les edificacions i 
 
Atès que el servei consisteix
delimitació, preferentment mitjançant
suport tècnic i jurídic per a l'execució
Llei en franges de protecció i parcel·les
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

Consell Comarcal del Gironès per a la redacció dels plànols de delimitaci
d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, de 
22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals.

 
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 de la no- ratificació de la dissol
 
El Sr. Freixas manifesta que tal i com es va exposar a la comissió informativa de 
cooperació municipal mancava realitzar una gestió amb l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per 
valorar si es podia acceptar aquesta ratificació en el cas que acceptessin el pagament en 
espècie per part del Consell Comarcal del Gironès. Es pot ratificar la dissolució d'aquest 
Consorci perquè tenim el compromís ferm de que l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar accepta 
el pagament en espècie. Els compromisos escrits es compliran. Es realitzarà la liquidació
dels 9.000 euros tal i com vol el Consell Comarcal del Gironès i havíem acordat en el seu 
dia.  
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el Consell és de 5.400 euros que suposen 300 

22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
 de població, les edificacions i les instal·lacions

forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, imposa la realització d’un plànol de 
delimitació de franges de protecció als nuclis urbans i urbanitzacions,

trobin en terrenys forestals o dins la franja
excepcions; 

 en matèria d'administració local dóna 
 prestar serveis en matèria de prevenció

20.000 habitants; 

d'assistència tècnica als ajuntaments de 
redacció dels plànols de delimitació de les

edificacions i les instal·lacions afectades per la L
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,

 les instal·lacions situats en terrenys forestals;

consisteix en realitzar els treballs de redacció
mitjançant conveni amb els consells comarcals
l'execució dels treballs que es deriven de les

parcel·les urbanes no construïdes; 

proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la redacció dels plànols de delimitaci
d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, de 
22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

ratificació de la dissol ució del Consorci La Crosa

manifesta que tal i com es va exposar a la comissió informativa de 
cooperació municipal mancava realitzar una gestió amb l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per 
valorar si es podia acceptar aquesta ratificació en el cas que acceptessin el pagament en 

r part del Consell Comarcal del Gironès. Es pot ratificar la dissolució d'aquest 
Consorci perquè tenim el compromís ferm de que l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar accepta 
el pagament en espècie. Els compromisos escrits es compliran. Es realitzarà la liquidació
dels 9.000 euros tal i com vol el Consell Comarcal del Gironès i havíem acordat en el seu 
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300 euros per municipi. 

incendis forestals en 
instal·lacions situats en 

mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
imposa la realització d’un plànol de 

urbanitzacions, instal·lacions i 
franja de 500 metres de 

 competència a les 
prevenció d'incendis als 

 municipis de menys 
les urbanitzacions, els 
la Llei 5/2003, de 22 

urbanitzacions, els nuclis 
forestals; 

redacció dels plànols de 
omarcals corresponents, i 

les obligacions de la 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la redacció dels plànols de delimitació 
d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, de 
22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 

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

ució del Consorci La Crosa . 

manifesta que tal i com es va exposar a la comissió informativa de 
cooperació municipal mancava realitzar una gestió amb l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per 
valorar si es podia acceptar aquesta ratificació en el cas que acceptessin el pagament en 

r part del Consell Comarcal del Gironès. Es pot ratificar la dissolució d'aquest 
Consorci perquè tenim el compromís ferm de que l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar accepta 
el pagament en espècie. Els compromisos escrits es compliran. Es realitzarà la liquidació 
dels 9.000 euros tal i com vol el Consell Comarcal del Gironès i havíem acordat en el seu 
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La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però en el 
sentit de que no estem d'acord amb la LRSAL que és la llei estatal 
obligació de realitzar aquests canvis. 
 
Atès que el Ple del Consorci de la Crosa en sessió de data 20 de novembre de 2014 va 
aprovar la dissolució i la liquidació del Consorci de la Crosa;
 
Atès que l'acord aprovat per a la dissolució pel ple del Consorci de la Crosa ha de 
determinar la forma en què s’ha de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la 
reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorcia
 
Vist que l'art. 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) determina que 
d’adoptar l’òrgan superior de govern del consorci, per la majoria que
estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres per acord 
unànime dels ens consorciats;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  No ratificar l’acord de dissolució del Consorci de la Crosa, 

amb el previst en l'art. 29 dels estatuts del Cons
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

 
Segon.  Manifestar l'oposició a la liquidació formulada i aprovada pel Ple del Consorci 

de la Crosa en sessió de data 20 de novembre de 2014.
 

Tercer. 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.

 
Quart.  Comunicar aquest acord al Consorci de la Crosa.
 
 
11. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 de novembre de 2014, i aprovaci ó de l'adhesió al conveni subscrit entre 
la Generalitat de Catalunya 
d'Assistència Financera Comarcal
 
El president indica que el dia 12 de novembre es van reunir els vuit presidents dels 
consells comarcals de la província 
la Diputació de Girona faci l'avançament del fons de cooperació de la Generalitat de 
Catalunya per a l'any 2014. Exposa, m
conveni que té un import de 546.999 euros
endavant i realitzar pagaments a la vista de la complicada 
arriba tard però ho fa. La situació és 
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La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però en el 
sentit de que no estem d'acord amb la LRSAL que és la llei estatal que dictamina aquesta 
obligació de realitzar aquests canvis.  

Atès que el Ple del Consorci de la Crosa en sessió de data 20 de novembre de 2014 va 
aprovar la dissolució i la liquidació del Consorci de la Crosa; 

Atès que l'acord aprovat per a la dissolució pel ple del Consorci de la Crosa ha de 
determinar la forma en què s’ha de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la 
reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorcia

Vist que l'art. 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) determina que l’acord de dissolució l’ha 
d’adoptar l’òrgan superior de govern del consorci, per la majoria que
estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres per acord 
unànime dels ens consorciats; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup de

EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

atificar l’acord de dissolució del Consorci de la Crosa, 
amb el previst en l'art. 29 dels estatuts del Consorci de la Crosa i en l'art. 324 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

Manifestar l'oposició a la liquidació formulada i aprovada pel Ple del Consorci 
n sessió de data 20 de novembre de 2014. 

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. 

Comunicar aquest acord al Consorci de la Crosa. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 de novembre de 2014, i aprovaci ó de l'adhesió al conveni subscrit entre 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pl a 
d'Assistència Financera Comarcal . 

el dia 12 de novembre es van reunir els vuit presidents dels 
consells comarcals de la província amb el president de la Diputació de Girona 

l'avançament del fons de cooperació de la Generalitat de 
Exposa, molt satisfactòriament, que es tirarà endavant a

conveni que té un import de 546.999 euros. Aquest finançament els fa
realitzar pagaments a la vista de la complicada situació actual. 

ació és difícil i agraïm que s'hagi pogut fer.
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La Sra. Terés manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però en el 
que dictamina aquesta 

Atès que el Ple del Consorci de la Crosa en sessió de data 20 de novembre de 2014 va 

Atès que l'acord aprovat per a la dissolució pel ple del Consorci de la Crosa ha de 
determinar la forma en què s’ha de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la 
reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades; 

, pel qual s'aprova el Reglament 
l’acord de dissolució l’ha 

d’adoptar l’òrgan superior de govern del consorci, per la majoria que estableixin els 
estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres per acord 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
l grup de la CUP-PA i 

atificar l’acord de dissolució del Consorci de la Crosa, de conformitat 
orci de la Crosa i en l'art. 324 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

Manifestar l'oposició a la liquidació formulada i aprovada pel Ple del Consorci 
 

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 
Gironès, de data 24 de novembre de 2014, i aprovaci ó de l'adhesió al conveni subscrit entre 

i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pl a 

el dia 12 de novembre es van reunir els vuit presidents dels 
amb el president de la Diputació de Girona per tal que 

l'avançament del fons de cooperació de la Generalitat de 
ctòriament, que es tirarà endavant aquest 

fa molta falta per tirar 
situació actual. Aquesta mesura 

que s'hagi pogut fer.  
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La Sra. Terés manifesta que s'abstindrà en la votació d'aquest
entén que és positiu pel Consell Comarcal també é
està confiant excessivament am
Creu que és una desresponsabilització de la Generalitat
està d'acord.  
 
El Sr. Hernández pregunta si amb la signatura d'aquest conveni ha d'entendre que és la 
Diputació de Girona la que assumeix l'aportació d'aquest finançament.
 
El president respon que sí. Li respon a la Sra. Ter
responsabilitat han de fer front a una situació molt complicada i creu que aquest conveni 
arriba tard. La cooperació entre diferents administ
sense haver de tensar tant la corda. 
darrera de tots els deutes del Consell 
famílies. Ens hem d'agafar allà on podem
amb els terminis que paga i això 
més aviat millor.  
 
Atès que el Fons de Cooperació Local és la principal font de finançament no finalista de 
les comarques i el seu impagament dificulta al Consell Comarcal del Gironès seguir 
prestant els seus serveis; 
 
Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona, de data 18 de novembre de 2014, 
mitjançant el qual s'aprova el 
la Diputació de Girona, per
financera comarcal; 
 
Vist que aquest conveni comporta que, els consells comarcals que s'hi adhereixin, 
cedeixin a la Diputació de Girona
Cooperació Local dels anys 2013 i 2014 i la Diputa
d'aquests crèdits cedits; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió 
Generalitat de Catalunya i la D
Financera Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 24 de novembre de 2014, i aprovar l'adhesió 
Generalitat de Catalunya
d'assistència financera

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

de quants documen
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La Sra. Terés manifesta que s'abstindrà en la votació d'aquest punt perquè 
sell Comarcal també és cert que la Generalitat de Catalunya 

està confiant excessivament amb tot tipus d'administracions: diputacions i ajuntaments
desresponsabilització de la Generalitat de Catalunya amb la que no hi 

pregunta si amb la signatura d'aquest conveni ha d'entendre que és la 
Diputació de Girona la que assumeix l'aportació d'aquest finançament.

Li respon a la Sra. Terés que no comparteix la seva opinió
han de fer front a una situació molt complicada i creu que aquest conveni 

a cooperació entre diferents administracions havia d'haver arribat abans 
sense haver de tensar tant la corda. Entén la seva situació però no la comparteix. Al 

del Consell hi ha empreses i darrera d'aquestes empreses hi ha 
Ens hem d'agafar allà on podem. Entén que la Generalitat de Catalunya 

amb els terminis que paga i això fa que s'hagin d'acollir a aquesta mena de mesures el 

Atès que el Fons de Cooperació Local és la principal font de finançament no finalista de 
les comarques i el seu impagament dificulta al Consell Comarcal del Gironès seguir 

Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona, de data 18 de novembre de 2014, 
 conveni de col·laboració entre la Generalitat

per al desenvolupament del Pla extraordin

Vist que aquest conveni comporta que, els consells comarcals que s'hi adhereixin, 
cedeixin a la Diputació de Girona el crèdit que tenen amb la Generalitat pel Fons de 
Cooperació Local dels anys 2013 i 2014 i la Diputació es faci càrrec del pagament 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de 
novembre de 2014, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió al conveni

Diputació de Girona, amb què s'estableix

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup de

EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 24 de novembre de 2014, i aprovar l'adhesió al conveni

Catalunya i la Diputació de Girona, amb què
inancera comarcal. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

mail: info@girones.cat 

punt perquè malgrat que 
s cert que la Generalitat de Catalunya 

iputacions i ajuntaments. 
alunya amb la que no hi 

pregunta si amb la signatura d'aquest conveni ha d'entendre que és la 
Diputació de Girona la que assumeix l'aportació d'aquest finançament. 

és que no comparteix la seva opinió. Per 
han de fer front a una situació molt complicada i creu que aquest conveni 

acions havia d'haver arribat abans 
n la seva situació però no la comparteix. Al 

a d'aquestes empreses hi ha 
. Entén que la Generalitat de Catalunya paga 

fa que s'hagin d'acollir a aquesta mena de mesures el 

Atès que el Fons de Cooperació Local és la principal font de finançament no finalista de 
les comarques i el seu impagament dificulta al Consell Comarcal del Gironès seguir 

Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona, de data 18 de novembre de 2014, 
Generalitat de Catalunya i 
extraordinari d'assistència 

Vist que aquest conveni comporta que, els consells comarcals que s'hi adhereixin, 
el crèdit que tenen amb la Generalitat pel Fons de 

ció es faci càrrec del pagament 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de 
conveni subscrit entre la 

s'estableix el Pla d'Assistència 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
l grup de la CUP-PA i 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
conveni subscrit entre la 

què s'estableix el Pla 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
ts siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
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12. Aprovació de la modificació dels estatuts del Conse ll d'Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)
 
El Sr. Freixas explica que tal i com ha passat amb altres consorcis 
modificació dels seus estatuts i 
s'adscrigui a la Diputació de Girona. 
la Junta Executiva que ara passarà de 18 a 16 membres. 
 
La Sra. Terés reitera el mateix que 
Vist que el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA) ha aprovat inicialment 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 j
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 Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques 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
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consell d'Iniciatives 

Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) 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 informac
Locals per al Medi Ambient de les Comarques 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 un
definitivament, amb la finalitat de centralitzar 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, u

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 co

Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord.
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Aprovació de la modificació dels estatuts del Conse ll d'Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) . 

El Sr. Freixas explica que tal i com ha passat amb altres consorcis la 
estatuts i a l'adscripció a un ens. En aquest cas es proposa que 

a la Diputació de Girona. També es proposa limitar el nombre de memb
la Junta Executiva que ara passarà de 18 a 16 membres.  

La Sra. Terés reitera el mateix que ha dit anteriorment de la LRSAL.  
Vist que el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA) 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;

odificació dels estatuts del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques 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
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup de

EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consell d'Iniciatives 
l Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) annexos a 

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 Consell d'Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques 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 un
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, u
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 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució d'aquest acord. 

mail: info@girones.cat 

Aprovació de la modificació dels estatuts del Conse ll d'Iniciatives Locals per al Medi 

la LRSAL obliga a la 
st cas es proposa que 

s proposa limitar el nombre de membres de 

Vist que el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la 

Vist el que regulen l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
uny, 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; 

odificació dels estatuts del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques 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 del grup de CiU, del 
l grup de la CUP-PA i 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consell d'Iniciatives 
l Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) annexos a 

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

ió pública encarregant al Consell d'Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques 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 

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. 

m en dret sigui menester, el president del 
Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
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13. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a la impla ntació a Fornells de la Selva de l'aula de 
l’Escola d’Art del Gironès . 
 
La Sra. Estañol explica que aquest conveni s'han basat 
a l'Escola de Teatre. Es tracta d'una 
l'Ajuntament de Fornells de la Selva. Si funciona es plantejaran implantar
la comarca.  
 
El Sr. Hernández pregunta si l'Ajuntament de Fornells de la Selva és el
infraestructura i quina és l'aportació
 
La Sra. Estañol respon que l'Ajuntament de Fornells de la Selva 
infraestructura per realitzar-hi les classes i 
El Consell Comarcal es cuidarà de fer
l'aula.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès considera necessari promoure la formació en 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 
activitats escolars i en benefici de la seva formació cultural;
 
Atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la comarca del Gironès 
estudis de formació en arts plàstiques mitjançant l’Escola d’Art del Gironès;
 
Vist que l’Ajuntament de Fornells de la Selva
d’Art del Gironès al seu municipi;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

Gironès i l’Ajuntament de F
de la Selva de l'aula de l’Escola d’Art del Gironès

 
Segon.  Comunicar aquest acord a 
 
Tercer.  Facultar la presidència del Con

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
14. Aprovació de l'addenda per a l’any 2014 del conveni  d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catal
Gironès, per a la realització d’actuacions en matèr ia de consum
 
El president explica que els acaben de trametre aquest conveni.
del pressupost i els han comentat el retard que es pateix en determinades partides
aquest endarreriment hem d'aprovar aquest conveni 
portant a terme d'atenció al consumidor a la comarca. 
transferència d'uns 19.000 euros anuals
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Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a la impla ntació a Fornells de la Selva de l'aula de 

La Sra. Estañol explica que aquest conveni s'han basat en el mateix format que 
Es tracta d'una prova pilot que es portarà a terme a petició de 

l'Ajuntament de Fornells de la Selva. Si funciona es plantejaran implantar

pregunta si l'Ajuntament de Fornells de la Selva és el
na és l'aportació del Consell Comarcal.  

que l'Ajuntament de Fornells de la Selva 
hi les classes i hi aportarà 300 euros en concepte de material

es cuidarà de fer-ne la difusió i del petit dèficit que pogués generar 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès considera necessari promoure la formació en 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 

i en benefici de la seva formació cultural; 

Atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la comarca del Gironès 
estudis de formació en arts plàstiques mitjançant l’Escola d’Art del Gironès;

Fornells de la Selva té interès en implantar una aula de l’Escola 
d’Art del Gironès al seu municipi; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Gironès i l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a la implantació a Fornells 
de la Selva de l'aula de l’Escola d’Art del Gironès. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Fornells de la Selva

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 l'addenda per a l’any 2014 del conveni  d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès, per a la realització d’actuacions en matèr ia de consum . 

els acaben de trametre aquest conveni. Se n'ha parlat en el punt 
i els han comentat el retard que es pateix en determinades partides

aquest endarreriment hem d'aprovar aquest conveni per tirar endavant la tasca que s'està 
portant a terme d'atenció al consumidor a la comarca. A través d'aquest es percebrà 

nsferència d'uns 19.000 euros anuals aproximadament.  

mail: info@girones.cat 

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a la impla ntació a Fornells de la Selva de l'aula de 

el mateix format que tenim per 
pilot que es portarà a terme a petició de 

l'Ajuntament de Fornells de la Selva. Si funciona es plantejaran implantar-lo a la resta de 

pregunta si l'Ajuntament de Fornells de la Selva és el que hi posa la 

que l'Ajuntament de Fornells de la Selva hi aporta la 
300 euros en concepte de material. 
del petit dèficit que pogués generar 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès considera necessari promoure la formació en 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 

Atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la comarca del Gironès 
estudis de formació en arts plàstiques mitjançant l’Escola d’Art del Gironès; 

interès en implantar una aula de l’Escola 

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
per a la implantació a Fornells 

l’Ajuntament de Fornells de la Selva. 

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

Aprovació de l'addenda per a l’any 2014 del conveni  d'encàrrec de gestió entre 
unya i el Consell Comarcal del 

Se n'ha parlat en el punt 
i els han comentat el retard que es pateix en determinades partides. Tot i 

per tirar endavant la tasca que s'està 
A través d'aquest es percebrà una 
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Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la 
 
Atès que els art. 25.c i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 
comarca, entre altres, l’exerci
gestionar l’Administració de la Generalitat.
 
Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en ma
consum, sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per 
objecte la realització pel Consell Comarcal d'activitats concret
l’Agència Catalana del Consum;
 
Vist que clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 
prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada p
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar l'addenda per a l’any 2014 del conveni d'encàrrec de gestió entre 

l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès, per a la realitza
consum. 

 
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 
 
 
15. Aprovació de la modificació dels estatuts del Conso rci La Sopa
 
El president explica que aquesta modificació està en
Aquest organisme quedarà adscrit a l'Ajuntament de Girona. 
 
Vist que el Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 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
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
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La 
Sopa s'ha de sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès;
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Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum;

Atès que els art. 25.c i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 
comarca, entre altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui de 
gestionar l’Administració de la Generalitat. 

Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en ma
consum, sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per 
objecte la realització pel Consell Comarcal d'activitats concretes de la competència de 
l’Agència Catalana del Consum; 

Vist que clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 
prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'addenda per a l’any 2014 del conveni d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de 

Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.

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

Aprovació de la modificació dels estatuts del Conso rci La Sopa . 

El president explica que aquesta modificació està en la mateixa línia dels del CILMA. 
adscrit a l'Ajuntament de Girona.  

d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 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 Centre d'Acolliment i Serveis Socials La 
Sopa s'ha de sotmetre al Ple del Consell Comarcal del Gironès; 
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Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 

Generalitat de Catalunya en matèria de consum; 

Atès que els art. 25.c i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 

ci de les competències que li delegui o li encarregui de 

Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en matèria de 
consum, sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per 

es de la competència de 

Vist que clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 

l'addenda per a l’any 2014 del conveni d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell 

ció d’actuacions en matèria de 

l’Agència Catalana del Consum. 

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

la mateixa línia dels del CILMA. 

d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa ha aprovat inicialment 
la modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de 

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 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb
grup del PSC-PM, del grup 
l'abstenció del grup d’ICV-EUiA
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 

d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa
 
Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 

al·legacions i/o reclamacions l'acord 
 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al 
d'Acolliment i Serveis Socials
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.

 
Quart. De conformitat amb e

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 Loc

 
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.

 
16. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre
Gironès, de data 20 d'octubre de 2014, i aprovació del text del conveni Compromís per a la 
convivència: Constitució de l’Espai de Relació Inst itucional, entre la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Salt, la Delegació Terr
Consell Comarcal del Gironès, la Fundació La Caixa i el Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris . 
 
El president explica que aquest projecte es va tirar endavant al mes de setembre amb la 
finalitat d'aprofundir en la convivència,
conveni reflecteix un espai de compromís interadministratiu que vol treballar d'una forma 
més transversal. La voluntat és que 
només de polítics cap a tècnics sinó també de tècnics cap a polítics. 
societat. Aquest conveni té una durada de dos anys prorrogables. 
 
El Sr. Cornellà pregunta què suposa i quines accions s'han portat a terme. 
 
El president explica els objectius i les funcions. Els objectius són
col·laboració, coordinació i cooperació institucional entre les entitats públiques i d'iniciativa 
social. Promoure i vetllar pel desplegament d'un projecte de ciutat socioeducativa
convivència que millori la qualitat de vida dels infants, adolescents i 
obert de salt i en el conjunt de la comunitat. Assegurar el compromís polític de les 
diverses institucions en el procés comunitari així com avaluar i fer seguim
la seva evolució. Promoure la creació d'un servei comunitari que garanteixi la 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup d’ERC-AM, del grup del PPC i del grup 

EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 
d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 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 
d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa la realització, en nom del Consell 
Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de 

ció 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 
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 
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 Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 d'octubre de 2014, i aprovació del text del conveni Compromís per a la 
convivència: Constitució de l’Espai de Relació Inst itucional, entre la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Salt, la Delegació Terr itorial del Govern de la Generalitat a Girona, el 
Consell Comarcal del Gironès, la Fundació La Caixa i el Casal dels Infants per l’Acció Social 

El president explica que aquest projecte es va tirar endavant al mes de setembre amb la 
'aprofundir en la convivència, la interculturalitat i la cohesió social. Aquest 

conveni reflecteix un espai de compromís interadministratiu que vol treballar d'una forma 
La voluntat és que les propostes tècniques i polítiques no només vagi

polítics cap a tècnics sinó també de tècnics cap a polítics. 
una durada de dos anys prorrogables.  

El Sr. Cornellà pregunta què suposa i quines accions s'han portat a terme. 

els objectius i les funcions. Els objectius són: consolidar el treball de 
aboració, coordinació i cooperació institucional entre les entitats públiques i d'iniciativa 

social. Promoure i vetllar pel desplegament d'un projecte de ciutat socioeducativa
convivència que millori la qualitat de vida dels infants, adolescents i 
obert de salt i en el conjunt de la comunitat. Assegurar el compromís polític de les 
diverses institucions en el procés comunitari així com avaluar i fer seguim
la seva evolució. Promoure la creació d'un servei comunitari que garanteixi la 
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els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup de la CUP-PA i 

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Centre 
annexos a aquest acord. 

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

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci Centre 
La Sopa la realització, en nom del Consell 

Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de 
ció 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 

l 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 

al. 

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

sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 d'octubre de 2014, i aprovació del text del conveni Compromís per a la 
convivència: Constitució de l’Espai de Relació Inst itucional, entre la Diputació de Girona, 

itorial del Govern de la Generalitat a Girona, el 
Consell Comarcal del Gironès, la Fundació La Caixa i el Casal dels Infants per l’Acció Social 

El president explica que aquest projecte es va tirar endavant al mes de setembre amb la 
la interculturalitat i la cohesió social. Aquest 

conveni reflecteix un espai de compromís interadministratiu que vol treballar d'una forma 
les propostes tècniques i polítiques no només vagin 

polítics cap a tècnics sinó també de tècnics cap a polítics. S'ha d'escoltar a la 

El Sr. Cornellà pregunta què suposa i quines accions s'han portat a terme.  

consolidar el treball de 
aboració, coordinació i cooperació institucional entre les entitats públiques i d'iniciativa 

social. Promoure i vetllar pel desplegament d'un projecte de ciutat socioeducativa de 
convivència que millori la qualitat de vida dels infants, adolescents i famílies en el medi 
obert de salt i en el conjunt de la comunitat. Assegurar el compromís polític de les 
diverses institucions en el procés comunitari així com avaluar i fer seguiment periòdic de 
la seva evolució. Promoure la creació d'un servei comunitari que garanteixi la continuïtat 
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del Pla comunitari tan a nivell d'estructura d'organització com de funcionament 
projectes i actuacions per tal d'ampliar i fer sostenible l
de població. Fomentar la participació, la comunicació i el diàleg amb la societat civil com a 
agents imprescindibles que són en el desenvolupament del Pla comunitari.
funcions en destaca tres: garantir el treball coop
entre aquestes les entitats per la sostenibilitat del procés, vetllar pel desenv
l'avaluació i planificació estratègica consensuada a nivell interdepartamental amb l'equip 
de coordinació i estratègia així com els projectes i protocols sorgits dels espais de treball 
tècnic i ciutadà i garantir tant com sigui possible el desenvolupament i la sostenibilitat de 
la planificació i les accions que es
econòmics, logístics i d'infraestructures
l'espai de relació institucional
complert.  
 
El Sr. Cornellà pregunta si s'ha començat a desplegar. 
 
El president respon que sí, 
prorrogables.  
 
Atès que diferents entitats 
convivència ciutadana intercultural,
sistema democràtic i de la vida
 
Atès que es vol consolidar el treball
entre entitats públiques i d’iniciativa
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament
Generalitat a Girona, el Consell
Social de La Caixa, el Casal dels
cooperatiu entre les diferents administracions
planificació estratègica; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova 
Constitució de l’Espai de Relació
de Salt, la Delegació Territorial
del Gironès, la Fundació La Caixa
 
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 20 de d'octubre de 2014, i aprovar 
la convivència: 
Diputació de Girona,
de la Generalitat
Caixa i el Casal 

 
Segon.  Comunicar aquest acord 
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a nivell d'estructura d'organització com de funcionament 
projectes i actuacions per tal d'ampliar i fer sostenible l'atenció de les demandes socials 
de població. Fomentar la participació, la comunicació i el diàleg amb la societat civil com a 
agents imprescindibles que són en el desenvolupament del Pla comunitari.
funcions en destaca tres: garantir el treball cooperatiu entre les diferents administracions i 
entre aquestes les entitats per la sostenibilitat del procés, vetllar pel desenv

nificació estratègica consensuada a nivell interdepartamental amb l'equip 
així com els projectes i protocols sorgits dels espais de treball 

tècnic i ciutadà i garantir tant com sigui possible el desenvolupament i la sostenibilitat de 
la planificació i les accions que es derivin del Pla comunitari amb l'aportació

d'infraestructures per part de les institucions representades en 
institucional. Comenta que si volen els poden trametre el dossier 

El Sr. Cornellà pregunta si s'ha començat a desplegar.  

 des del mes de setembre i té una durada de dos anys 

 estan interessades en promoure la cohesió
intercultural, el civisme i la corresponsabilitat, com

vida social; 

treball de col·laboració, cooperació i coordinació
iniciativa social; 

Ajuntament de Salt, la Delegació Territorial
Consell Comarcal del Gironès, la Diputació

dels Infants, de signar un document que
administracions i vetlli pel desenvolupament

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni Compromís per

Relació Institucional, entre la Diputació de Girona,
Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, 

Caixa i el Casal dels Infants per l’Acció Social

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 20 de d'octubre de 2014, i aprovar el text del conveni

 Constitució de l’Espai de Relació Institucional,
Girona, l’Ajuntament de Salt, la Delegació Territorial

Generalitat a Girona, el Consell Comarcal del Gironès,
 dels Infants per l’Acció Social als Barris. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
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a nivell d'estructura d'organització com de funcionament dels seus 
'atenció de les demandes socials 

de població. Fomentar la participació, la comunicació i el diàleg amb la societat civil com a 
agents imprescindibles que són en el desenvolupament del Pla comunitari. Com a 

eratiu entre les diferents administracions i 
entre aquestes les entitats per la sostenibilitat del procés, vetllar pel desenvolupament i 

nificació estratègica consensuada a nivell interdepartamental amb l'equip 
així com els projectes i protocols sorgits dels espais de treball 

tècnic i ciutadà i garantir tant com sigui possible el desenvolupament i la sostenibilitat de 
derivin del Pla comunitari amb l'aportació de recursos 

per part de les institucions representades en 
Comenta que si volen els poden trametre el dossier 

des del mes de setembre i té una durada de dos anys 

cohesió social i la 
com a valors clau del 

coordinació institucional 

Territorial del Govern de la 
Diputació de Girona, l’Obra 

que garanteixi el treball 
desenvolupament i avaluació de la 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
per a la convivència: 
Girona, l’Ajuntament 
 el Consell Comarcal 

Social als Barris; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
conveni Compromís per a 

Institucional, entre la 
Territorial del Govern 

Gironès, la Fundació La 
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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 

 
17. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 d'octubre de 2014, i aprovació de l'adhesió al 
d’oportunitats i gènere 2014- 2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
propi Consorci.  
 
El president explica que es tracta d'adherir
de Benestar Social Gironès - 
la participació, la igualtat d'oportunitats e
patriarcal, la violència de gènere i potenciar la igualtat en el govern local. Aquest és un 
document necessari per concórrer
seguiment del desenvolupament, del desp
es porta a terme pels mateixos tècnics del Consorci de Benestar Social Gironès 
Des d'aquesta legislatura el Consell Comarcal s'hi ha adherit. 
 
La Sra. Terés vol demanar si seria possible passar comptes
execució. Com molt bé dius moltes administracions fan aquest
subvencions però moltes vegades queden en paper mullat i es fan molt poques 
actuacions. Demana que en aquest plenari es passin comptes anualment del que s
aconseguit.  
 
El president respon que ho poden fer i ho faran. E
programa es fa per part dels tècnics del Consorci.
 
El Sr. Álvarez recull les paraules de la consellera
no sigui una qüestió merament 
 
El president manifesta que se'n donaran comptes perquè s'hi està treballant i s'està 
complint. No es tracta d'un document que es queda en un calaix i només es treu per 
concórrer a algunes convocatòries de subvenció sinó que el tenim en desplegament. Així 
ho explicarà en el proper plenari.  
 
Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
impulsar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats i g
Benestar Social Gironès Salt; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes adhesions i que en 
aquesta ocasió correspon adherir
Consorci de Benestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi Consorci
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova a
2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci
 
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 20 d'octubre de 2014, i aprovar a
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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 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 20 d'octubre de 2014, i aprovació de l'adhesió al 

2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt 

El president explica que es tracta d'adherir-nos a aquest pla que ha redactat el Consorci 
 Salt que es reflecteix amb cinc eixos que són

la participació, la igualtat d'oportunitats en el món laboral, la superació dels substrat 
patriarcal, la violència de gènere i potenciar la igualtat en el govern local. Aquest és un 

concórrer en moltes de les sol·licituds
seguiment del desenvolupament, del desplegament i del compliment d'aquest programa 
es porta a terme pels mateixos tècnics del Consorci de Benestar Social Gironès 
Des d'aquesta legislatura el Consell Comarcal s'hi ha adherit.  

La Sra. Terés vol demanar si seria possible passar comptes del seu desplegament i 
. Com molt bé dius moltes administracions fan aquests plans per obtenir 

però moltes vegades queden en paper mullat i es fan molt poques 
. Demana que en aquest plenari es passin comptes anualment del que s

n que ho poden fer i ho faran. El seguiment del compliment del 
programa es fa per part dels tècnics del Consorci. 

recull les paraules de la consellera, la Sra. Terés, demana
merament protocol·lària sinó que es passin comptes del que s'ha fet. 

manifesta que se'n donaran comptes perquè s'hi està treballant i s'està 
complint. No es tracta d'un document que es queda en un calaix i només es treu per 

a algunes convocatòries de subvenció sinó que el tenim en desplegament. Així 
ho explicarà en el proper plenari.    

Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2006-2010 del Consorci de 

 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes adhesions i que en 
aquesta ocasió correspon adherir-se al Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014

nestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi Consorci

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova adherir-se al Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014

onsorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci

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 20 d'octubre de 2014, i aprovar adherir-se al Pla d’igualtat d’oportunitats 
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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 20 d'octubre de 2014, i aprovació de l'adhesió al Pla d’igualtat 

2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel 

nos a aquest pla que ha redactat el Consorci 
Salt que es reflecteix amb cinc eixos que són: la presencia i 

laboral, la superació dels substrat 
patriarcal, la violència de gènere i potenciar la igualtat en el govern local. Aquest és un 

sol·licituds de subvenció. El 
legament i del compliment d'aquest programa 

es porta a terme pels mateixos tècnics del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. 

el seu desplegament i 
s plans per obtenir 

però moltes vegades queden en paper mullat i es fan molt poques 
. Demana que en aquest plenari es passin comptes anualment del que s'ha 

l seguiment del compliment del 

demanant que aquest pla 
ssin comptes del que s'ha fet.  

manifesta que se'n donaran comptes perquè s'hi està treballant i s'està 
complint. No es tracta d'un document que es queda en un calaix i només es treu per 

a algunes convocatòries de subvenció sinó que el tenim en desplegament. Així 

Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
2010 del Consorci de 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes adhesions i que en 
Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016 del 

nestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi Consorci; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 d'octubre de 
Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-

onsorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
Pla d’igualtat d’oportunitats 
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i gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat 
pel propi Consorci

 
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.
 
18. Aprovació del text del con
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa treball i 
formació per a persones aturades sense prestació al  Gironès 2014 (EMO/221/2014).
 
La Sra. Carabellido explica que
Consell Comarcal i aquells ajuntaments que han estat beneficiaris de convocatòries del 
SOC. Aquesta fa referència a la última que hem gestionat 
Programa de Treball i formació pe
 
Vist que el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 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 atura
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per al 2014 i 
les seves modificacions posteriors EMO/234/2014, EMO/2207/2014 i EMO/318/2014;
 
Atès que aquesta Ordre, d'acord 
la comarca que tinguin assignats 4 contractes o menys i estiguin interessats en 
desenvolupar un Projecte de treball i formació hauran de fer
Comarcal del Gironès, el qual es farà
contractació i la formació i justificació del projecte;
 
Atès que els Ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 
Fornells de la Selva, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià
de Ter i Vilablareix han presentat un total de 10 projectes que representen un total de 13 
contractacions; 
 
Vist que és necessari aprovar un conveni marc de col·laboració que reguli el 
desenvolupament conjunt del Projecte
perceptores 2014; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació per a persones aturades sense prestació al 
Gironès 2014 (EMO/221/2014)

 
Segon.  Comunicar aquest acord als 
 
19. Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 17 d'octubre de 2014, i aprovació de la modificació dels estatuts del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt aprovats d efinitivament per la Junta General del 
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2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat 
pel propi Consorci. 

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 text del con veni marc de col·laboració entre el Consell Comarca l del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa treball i 
formació per a persones aturades sense prestació al  Gironès 2014 (EMO/221/2014).

La Sra. Carabellido explica que aquest conveni marc estableix les condicions 
Consell Comarcal i aquells ajuntaments que han estat beneficiaris de convocatòries del 
SOC. Aquesta fa referència a la última que hem gestionat pel desenvolupament del 

reball i formació per a persones aturades majors de trenta anys. 

Vist que el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 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 al 2014 i 
les seves modificacions posteriors EMO/234/2014, EMO/2207/2014 i EMO/318/2014;

Atès que aquesta Ordre, d'acord amb el seu annex 6, indica que aquells ajuntaments de 
la comarca que tinguin assignats 4 contractes o menys i estiguin interessats en 
desenvolupar un Projecte de treball i formació hauran de fer-se a través del Consell 
Comarcal del Gironès, el qual es farà càrrec de la sol·licitud de subvenció, gestió de la 
contractació i la formació i justificació del projecte; 

Atès que els Ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 
Fornells de la Selva, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià 
de Ter i Vilablareix han presentat un total de 10 projectes que representen un total de 13 

aprovar un conveni marc de col·laboració que reguli el 
desenvolupament conjunt del Projecte de treball i formació per a persones aturades no 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació per a persones aturades sense prestació al 
Gironès 2014 (EMO/221/2014). 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 17 d'octubre de 2014, i aprovació de la modificació dels estatuts del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt aprovats d efinitivament per la Junta General del 
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2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat 

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. 

veni marc de col·laboració entre el Consell Comarca l del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa treball i 
formació per a persones aturades sense prestació al  Gironès 2014 (EMO/221/2014).  

aquest conveni marc estableix les condicions entre el 
Consell Comarcal i aquells ajuntaments que han estat beneficiaris de convocatòries del 

pel desenvolupament del 
persones aturades majors de trenta anys.  

Vist que el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de 
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa 

des, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per al 2014 i 
les seves modificacions posteriors EMO/234/2014, EMO/2207/2014 i EMO/318/2014; 

amb el seu annex 6, indica que aquells ajuntaments de 
la comarca que tinguin assignats 4 contractes o menys i estiguin interessats en 

se a través del Consell 
càrrec de la sol·licitud de subvenció, gestió de la 

Atès que els Ajuntaments de Bordils, Canet d'Adri, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, 
de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià 

de Ter i Vilablareix han presentat un total de 10 projectes que representen un total de 13 

aprovar un conveni marc de col·laboració que reguli el 
de treball i formació per a persones aturades no 

el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació per a persones aturades sense prestació al 

 

de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 17 d'octubre de 2014, i aprovació de la modificació dels estatuts del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt aprovats d efinitivament per la Junta General del 
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Consor ci de Benestar Social Gironès Salt de 10 de desembr e de 2014.
 
El president explica que la modificació d'aquest estatuts és un tema que s'h
durant diversos plens. Aquests estatuts s'havien de modificar per tal d'adaptar
LRSAL i així s'ha fet. El Sr. Cornellà
modificat per res. Ell entén que per res no 
ajuntaments a fer-hi aportacions
al·legacions presentades anaven bàsicament en quatre línies. 
realitzades: l'ampliació de la Junta General oberta a tots els membres que 
adherits. Es va formular una al·legació 
assistència i el seu vot al regidor de serveis socials 
els casos de delegació de vot d'un grup de 
nombre d'habitants. Pel que fa a la petició de participar en el Consell de D
que és un despatx setmanal i que
l'Ajuntament de Salt és suficient
per part del comitè de personal 
tots els treballadors passessin a l'ens que 
també s'ha desestimat perquè aquest aspecte ja el contempla la normativa i no ha de 
constar als estatuts. Pel que fa al vot ponderat es desestima l'al·legació presentada per 
part de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, 
responsabilitat que té el Consell 
responsabilitat que deriva de la llei d'
de pagament... Per tant entenen que com a responsables màxims hem de tenir la decisió 
alhora de portar a terme la votació del pressupost del Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt. Posa l'exemple del 
Catalunya li va notificar que atès que és 
d'haver vot ponderat en les votacions
del pressupost ha de tenir el poder de decisió
aquests estatuts i tots els alcaldes hi van estar d'acord. 
Junta de General del Consorci que es va portar a terme 
presentar una al·legació per part del grup socialista que demanava que a la Junta General 
hi haguessin els membres de la Junta Delegada amb veu i sense vot
ser acceptada.  
 
El Sr. Cornellà comenta que 
no és bona, no van bé per aquest camí
representa els municipis. Els hauria de representar a tots,
Amb aquests estatuts que es pretenen aprova
ajuntaments. Queda clar que potser el 
creu que no caldria ja que el Consell
els municipis ja hi són no caldria que el 
cas queda justificada, ni a nivell legal
30.000 i escaig habitants i hi aporta més finançament que els altres
que tingui un 33% dels vots. Ho 
de Salt. Pensa que comenten un error i aquest fet no acabarà aquí sinó que anirà més 
enllà. Si l'Ajuntament de Salt té aquesta representació 
l'aportació econòmica haurien d'aplicar aquesta representativitat a la resta d'ajuntaments. 
En aquesta comarca hi ha ajuntaments molt petits i d'altres que són més grans. 
defensen aquesta proporcionalitat ho ha de ser per tots els municipis
Salt se li atorga pel nombre d'habitants i paguen un import ho han d'aplicar a la resta.
estan fent malament. Estan donant una sobrerepresentativitat a l'Ajuntament de Salt i als 
altres en canvi independentment del que paguen
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ci de Benestar Social Gironès Salt de 10 de desembr e de 2014. 

El president explica que la modificació d'aquest estatuts és un tema que s'h
quests estatuts s'havien de modificar per tal d'adaptar

. Cornellà, en el punt de pressupost, ha manifestat que s'han 
modificat per res. Ell entén que per res no és cert. S'ha donat l'oportunitat a tots els 

aportacions. D'aquestes algunes s'han acceptat. 
s presentades anaven bàsicament en quatre línies. Resumeix les 

l'ampliació de la Junta General oberta a tots els membres que 
una al·legació en el sentit de que l'alcalde pogués delegar la seva 
l regidor de serveis socials aquesta va ser acceptada

de delegació de vot d'un grup de municipis per pertànyer a una franja de 
Pel que fa a la petició de participar en el Consell de D

que és un despatx setmanal i que havent-hi un representant del C
l'Ajuntament de Salt és suficient, es desestima l'al·legació. Es va formular una al·legació 

de personal que demanava que en el cas de dissolució del Consorci 
tots els treballadors passessin a l'ens que passes a gestionar els serveis socials

s'ha desestimat perquè aquest aspecte ja el contempla la normativa i no ha de 
que fa al vot ponderat es desestima l'al·legació presentada per 

part de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, l'Ajuntament de Celrà i la CUP
onsell ja que el Consorci li passa a estar adscrit. E
de la llei d'estabilitat, de la regla de despesa i del període mig 

entenen que com a responsables màxims hem de tenir la decisió 
alhora de portar a terme la votació del pressupost del Consorci de Benestar Social 

Posa l'exemple del Consorci de les Gavarres en el que la G
li va notificar que atès que és ella la que hi aporta al finançament 

en les votacions. Creuen que qui té la responsabilitat de
del pressupost ha de tenir el poder de decisió. En el Consell d'Alcaldes es van portar 

tots els alcaldes hi van estar d'acord. També han estat aprovats per l
del Consorci que es va portar a terme la setmana passada

presentar una al·legació per part del grup socialista que demanava que a la Junta General 
hi haguessin els membres de la Junta Delegada amb veu i sense vot

El Sr. Cornellà comenta que la forma de justificar la desestimació d'algunes al·legacions 
no van bé per aquest camí. El Consell Comarcal no ens hem d'oblidar que 

. Els hauria de representar a tots, amb igualtat i
Amb aquests estatuts que es pretenen aprovar això no s'està fent. S'està

que potser el Consell pot tenir major representativitat
Consell no deixa de ser una representació dels municipis 

caldria que el Consell tingués tanta representació però 
a nivell legal, la representació de l'Ajuntament de Salt

30.000 i escaig habitants i hi aporta més finançament que els altres però això no justifica 
Ho pot entendre pel Consell però no ho veu per l'Ajuntament 

Pensa que comenten un error i aquest fet no acabarà aquí sinó que anirà més 
enllà. Si l'Ajuntament de Salt té aquesta representació pel seu nombre d'habitants i per

haurien d'aplicar aquesta representativitat a la resta d'ajuntaments. 
En aquesta comarca hi ha ajuntaments molt petits i d'altres que són més grans. 
defensen aquesta proporcionalitat ho ha de ser per tots els municipis. 
Salt se li atorga pel nombre d'habitants i paguen un import ho han d'aplicar a la resta.

stan donant una sobrerepresentativitat a l'Ajuntament de Salt i als 
anvi independentment del que paguen o dels habitats que 
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El president explica que la modificació d'aquest estatuts és un tema que s'ha tractat 
quests estatuts s'havien de modificar per tal d'adaptar-los a la 

ha manifestat que s'han 
'ha donat l'oportunitat a tots els 

eptat. Exposa que les 
Resumeix les modificacions 

l'ampliació de la Junta General oberta a tots els membres que hi estan 
l'alcalde pogués delegar la seva 

aquesta va ser acceptada excepte en 
per pertànyer a una franja de 

Pel que fa a la petició de participar en el Consell de Direcció entenem 
hi un representant del Consell i un de 

Es va formular una al·legació 
que demanava que en el cas de dissolució del Consorci 

els serveis socials. Aquesta 
s'ha desestimat perquè aquest aspecte ja el contempla la normativa i no ha de 

que fa al vot ponderat es desestima l'al·legació presentada per 
Celrà i la CUP. Per la 

li passa a estar adscrit. El Consell té la 
pesa i del període mig 

entenen que com a responsables màxims hem de tenir la decisió 
alhora de portar a terme la votació del pressupost del Consorci de Benestar Social 

en el que la Generalitat de 
la que hi aporta al finançament hi havia 

Creuen que qui té la responsabilitat de l'execució i 
En el Consell d'Alcaldes es van portar 

També han estat aprovats per la 
la setmana passada. Es va 

presentar una al·legació per part del grup socialista que demanava que a la Junta General 
hi haguessin els membres de la Junta Delegada amb veu i sense vot, aquesta també va 

algunes al·legacions 
onsell Comarcal no ens hem d'oblidar que 

amb igualtat i proporcionalitat. 
S'està discriminant als 

pot tenir major representativitat, tot i que 
no deixa de ser una representació dels municipis i si 

tingués tanta representació però en cap 
l'Ajuntament de Salt. Aquest té 

però això no justifica 
pel Consell però no ho veu per l'Ajuntament 

Pensa que comenten un error i aquest fet no acabarà aquí sinó que anirà més 
pel seu nombre d'habitants i per 

haurien d'aplicar aquesta representativitat a la resta d'ajuntaments. 
En aquesta comarca hi ha ajuntaments molt petits i d'altres que són més grans. Si 

 Si a l'Ajuntament de 
Salt se li atorga pel nombre d'habitants i paguen un import ho han d'aplicar a la resta. Ho 

stan donant una sobrerepresentativitat a l'Ajuntament de Salt i als 
o dels habitats que tenen se'ls tracta 
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igual amb un únic vot. S'estan fent unes diferències 
hauria d'anar en aquesta direcció sinó tot el contrari.
Consorci de Benestar Social 
ajuntaments estiguem igual de representats.
les Gavarres, comenta que hi ha 
d'habitants però en aquests es té un 
Aquests estatuts són l'excepció. No és la normalitat. Els hi demana que s'ho repensin 
abans d'aprovar un text que 
representativitat és l'Ajuntament
que s'apliquen per un ajuntamen
aquestes al·legacions i aquest C
grup no s'aturarà aquí. El seu grup amb els seus advocats hi seguiran treballant perquè 
no hi poden estar d'acord i pensen que ho tenen guanyat d'entrada.
 
El Sr. Álvarez comenta que en 
favorablement i agraeix que s'hagi tingut en compte la seva al·legació presentada pel seu 
grup.  
 
El Sr. Hernández comenta que per ser doblement coherent amb la votació que va
el darrer ple i com a representant 
negatiu. Recorda que l'Ajuntament de Cassà
alguna de les quals s'ha recollit i alguna d'altre 
representant de la CUP el siste
proporcionalitat que es vol justificar 
transparent, correcte i endreçada no cal tenir una 
votacions perquè es pugui apro
de la CUP en que si la representació en la presa de decisions ha de ser proporcional s'ha 
de seguir amb el mateix patró per tothom
econòmica. Evidentment nosaltres
amb aquest tema. El manament que té el ple de l'
fer-ho.  
 
La Sra. Serrano manifesta que tant
seu vot serà l'abstenció. Ho fan
Cassà de la selva va aprovar presentar al·legacions
 
El president manifesta que podien haver fet el que deia en 
LRSAL i continuar com fins ara. 
poguessin aportar-hi. Aquesta modificació en aquest sentit va venir provocada, en part,
per la insistència de l'ajuntament de Cassà de la Se
modificat la Junta General a petició de l'Ajuntament
ser presents. Ara els demanen un
responsabilitat és la que és. Pel que fa al que 
aquest té contracte programa propi i durant dos anys 
Generalitat ha estat aquest ajuntament el que ha permès que es 
nòmines al Consorci de Serveis socials.
ponderat i la seva aplicació. Tothom tindrà el seu punt de vista i les s
els advocats i assessors. Des del Consell creuen que la decisió
màxims que son, l'ha de tenir el 
voluntat és que no aprovarà un pressupost al que uns quants alcaldes li votin en contra. 
Sap que això és només una bona voluntat. 
que es vulguin portar a terme
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S'estan fent unes diferències i pensa que el Consell 
hauria d'anar en aquesta direcció sinó tot el contrari. El Consell hauria de defensar en el 
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt aquesta proporcionalitat i que tots els 
ajuntaments estiguem igual de representats. El president ha fet referència al Consorci de 

, comenta que hi ha consorcis en els que es paga en funció del nombre 
però en aquests es té un vot, no es tenen vots en funció del que s'aporta

Aquests estatuts són l'excepció. No és la normalitat. Els hi demana que s'ho repensin 
abans d'aprovar un text que ataca a la resta de municipis. L'únic que es beneficia amb 

ntativitat és l'Ajuntament de Salt. A la resta se'ls perjudica aplicant 
ment i no per la resta. Si consideren que s'han de dese

stes al·legacions i aquest Consell dona suport a aquestes desestimacions el seu 
grup no s'aturarà aquí. El seu grup amb els seus advocats hi seguiran treballant perquè 
no hi poden estar d'acord i pensen que ho tenen guanyat d'entrada.  

en el seu grup hi haurà un vot particular. El seu grup hi votarà 
favorablement i agraeix que s'hagi tingut en compte la seva al·legació presentada pel seu 

comenta que per ser doblement coherent amb la votació que va
el darrer ple i com a representant de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 

ecorda que l'Ajuntament de Cassà ha aprovat la presentació d'al·legacions
alguna de les quals s'ha recollit i alguna d'altre no i era important. Com feia esment el 
representant de la CUP el sistema de presa de decisions queda en entredit
proporcionalitat que es vol justificar no es fa correctament. La gestió s'ha de fer

endreçada no cal tenir una piconadora alhora de 
perquè es pugui aprovar el que es vulgui. Estem totalment 

que si la representació en la presa de decisions ha de ser proporcional s'ha 
de seguir amb el mateix patró per tothom. Sigui pel nombre d'habita

Evidentment nosaltres, tal com anuncia el grup de la CUP
. El manament que té el ple de l'Ajuntament de Cassà de Selva és 

La Sra. Serrano manifesta que tant per part seva com per part de la Sra. Maldonado el 
. Ho fan per coherència. Reitera que el Ple de l'Ajuntament de 

presentar al·legacions a aquests estatuts

El president manifesta que podien haver fet el que deia en Sr. Cornellà 
LRSAL i continuar com fins ara. Es va obrir un procés perquè tots els ajuntaments 

hi. Aquesta modificació en aquest sentit va venir provocada, en part,
de l'ajuntament de Cassà de la Selva que en volia f

la Junta General a petició de l'Ajuntament de Cassà de la Selva
ser presents. Ara els demanen un vot ponderat diferent... Han de tenir en compte que 

Pel que fa al que ha dit el Sr. Cornellà 
té contracte programa propi i durant dos anys amb el retard de pagament de la 

ha estat aquest ajuntament el que ha permès que es poguessin seguir pagant 
l Consorci de Serveis socials. Poden tenir una llarga discussió respecte el vot 

. Tothom tindrà el seu punt de vista i les s
Des del Consell creuen que la decisió, com a responsables 

l'ha de tenir el Consell. Sap que només queda en paraules però la 
no aprovarà un pressupost al que uns quants alcaldes li votin en contra. 

una bona voluntat. Manifesta que són legítimes les actuacions 
que es vulguin portar a terme tant per part de l'Ajuntament de Cassà de la S
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que el Consell Comarcal no 
hauria de defensar en el 

Salt aquesta proporcionalitat i que tots els 
El president ha fet referència al Consorci de 

en funció del nombre 
vot, no es tenen vots en funció del que s'aporta. 

Aquests estatuts són l'excepció. No és la normalitat. Els hi demana que s'ho repensin 
únic que es beneficia amb 

aplicant uns principis 
t i no per la resta. Si consideren que s'han de desestimar 

suport a aquestes desestimacions el seu 
grup no s'aturarà aquí. El seu grup amb els seus advocats hi seguiran treballant perquè 

El seu grup hi votarà 
favorablement i agraeix que s'hagi tingut en compte la seva al·legació presentada pel seu 

comenta que per ser doblement coherent amb la votació que van fer en 
elva el seu vot serà 

la presentació d'al·legacions, 
Com feia esment el 

ma de presa de decisions queda en entredit, la 
s'ha de fer de forma 

piconadora alhora de realitzar les 
stem totalment d'acord amb el grup 

que si la representació en la presa de decisions ha de ser proporcional s'ha 
el nombre d'habitants o per l'aportació 

tal com anuncia el grup de la CUP, també seguirem 
Ajuntament de Cassà de Selva és també 

per part seva com per part de la Sra. Maldonado el 
l Ple de l'Ajuntament de 

a aquests estatuts.  

Sr. Cornellà d'adaptar-los a 
tots els ajuntaments 

hi. Aquesta modificació en aquest sentit va venir provocada, en part, 
lva que en volia formar part. Han 

e Cassà de la Selva perquè hi volien 
Han de tenir en compte que la 

ha dit el Sr. Cornellà del municipi de Salt 
el retard de pagament de la 

poguessin seguir pagant 
en tenir una llarga discussió respecte el vot 

. Tothom tindrà el seu punt de vista i les seves opinions amb 
com a responsables 

Consell. Sap que només queda en paraules però la seva 
no aprovarà un pressupost al que uns quants alcaldes li votin en contra. 

times les actuacions 
ent de Cassà de la Selva com per 
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part de l'Ajuntament de Celrà però la situació 
serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants 
prestar-los i els ajuntaments de pagar
estem d'acord no es paga. Hi ha un tema de responsabilitat per part dels que ens trobem 
davant de les administracions públiques. 
deures. És totalment legítim el que diu el Sr. Cornellà però també hem de ser 
responsables.  
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el contingut de la modificació dels estatuts del
de Benestar Social Gironès Salt aprovats per la Junta General del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt de 17 d'octubre de 2014
 
Atès que la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de 
desembre de 2014, ha aprovat def
Benestar Social Gironès Salt incorporant diferents modificacions derivades de la 
informació pública realitzada; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
amb l'excepció de la Sra. Sandra Maldonado i Oliver i de la Sra. Mari Serrano i Ramos
que s'abstenen, el vot a favor del Grup 
Chamorro i Mediano que hi vota en contra,
contra dels grups d’ERC-AM, de la CUP
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 17 d'octubre de 2014, i aprovar la modificació dels estatuts del Consorci 
de Benestar Social Gironès Salt aprovats definitivament per la Junta General 
del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de desembre de 2014

 
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.
 
20. Moció dels grups d'ICV- EUiA
treballadors d'AJ Ruz, SL.  
 
El president manifesta que tenim una moció presentada per ICV, la CUP i el PSC
dilluns a la Junta de Portaveus
consensuada per tots els grups. 
correctament. El Consell compleix amb la licitació. E
comenci a incomplir el Consell començarà a executar tal i com pertoca
que després de 60 dies de vaga no e
Diversos ajuntaments reben servei d'aquesta empresa i no es pot seguir amb aquesta 
situació. Es va buscar un consens entre tots els grups per 
Com a Consell hem escoltat a 
representants dels treballadors per escoltar al seva posició
solució i insistir que es posin d'acord per tal de desencallar aquest tema. Dóna lectura a la 
moció presentada.    
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part de l'Ajuntament de Celrà però la situació s'ha d'entendre que 
serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants tenim la 

s de pagar-los. No és correcte això de rebre el servei i si no hi 
i ha un tema de responsabilitat per part dels que ens trobem 

davant de les administracions públiques. S'ha de complir amb drets però també amb 
totalment legítim el que diu el Sr. Cornellà però també hem de ser 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el contingut de la modificació dels estatuts del
de Benestar Social Gironès Salt aprovats per la Junta General del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt de 17 d'octubre de 2014; 

la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de 
desembre de 2014, ha aprovat definitivament la modificació dels estatuts del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt incorporant diferents modificacions derivades de la 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
Sandra Maldonado i Oliver i de la Sra. Mari Serrano i Ramos

, el vot a favor del Grup del PSC-PM amb l'excepció del Sr. Miquel Àngel 
Chamorro i Mediano que hi vota en contra, el vot a favor del grup del PPC

AM, de la CUP-PA. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 17 d'octubre de 2014, i aprovar la modificació dels estatuts del Consorci 

e Benestar Social Gironès Salt aprovats definitivament per la Junta General 
del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de desembre de 2014

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt

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

EUiA-EPM, la CUP i el PSC en defensa dels drets laborals  dels 

president manifesta que tenim una moció presentada per ICV, la CUP i el PSC
Portaveus en vam parlar i vam intentar redactar 

consensuada per tots els grups. Com a Consell tenim la seguretat que s'està actuant 
compleix amb la licitació. En el moment en què aquesta empresa 

comenci a incomplir el Consell començarà a executar tal i com pertoca
que després de 60 dies de vaga no ens poden permetre tenir 60 dies de vaga més.

ajuntaments reben servei d'aquesta empresa i no es pot seguir amb aquesta 
Es va buscar un consens entre tots els grups per tal de donar un

hem escoltat a l'empresa. La setmana que ve es reuneixen amb 
s treballadors per escoltar al seva posició. Hem d'intentar 

que es posin d'acord per tal de desencallar aquest tema. Dóna lectura a la 
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s'ha d'entendre que és complicada. Els 
la responsabilitat de 

No és correcte això de rebre el servei i si no hi 
i ha un tema de responsabilitat per part dels que ens trobem 

complir amb drets però també amb els 
totalment legítim el que diu el Sr. Cornellà però també hem de ser 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 d'octubre de 
2014, mitjançant el qual s'aprova el contingut de la modificació dels estatuts del Consorci 
de Benestar Social Gironès Salt aprovats per la Junta General del Consorci de Benestar 

la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de 
initivament la modificació dels estatuts del Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt incorporant diferents modificacions derivades de la 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor dels grups de CiU, 
Sandra Maldonado i Oliver i de la Sra. Mari Serrano i Ramos 

amb l'excepció del Sr. Miquel Àngel 
del PPC i els vots en 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 17 d'octubre de 2014, i aprovar la modificació dels estatuts del Consorci 

e Benestar Social Gironès Salt aprovats definitivament per la Junta General 
del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de 10 de desembre de 2014. 

al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

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

EPM, la CUP i el PSC en defensa dels drets laborals  dels 

president manifesta que tenim una moció presentada per ICV, la CUP i el PSC. El 
redactar una moció 

tenim la seguretat que s'està actuant 
n el moment en què aquesta empresa 

comenci a incomplir el Consell començarà a executar tal i com pertoca. Som conscients 
s poden permetre tenir 60 dies de vaga més. 

ajuntaments reben servei d'aquesta empresa i no es pot seguir amb aquesta 
tal de donar un toc d'atenció. 

. La setmana que ve es reuneixen amb 
Hem d'intentar buscar-hi 

que es posin d'acord per tal de desencallar aquest tema. Dóna lectura a la 
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La Sra. Terés volia comentar el sentit de la moció més enllà del cas concret. Les 
administracions públiques han fet una gran feina pel que fa a les condicions laborals dels 
seus propis treballadors i per tant en això ens hem de felicitar
els contractes que aquestes mateixes administracions fan a te
ulls i les orelles i no voler veure o no 
d'aquestes empreses. Quan se signa un contracte se 
l'Estatut dels treballadors o els convenis corresponents en el sector. La no comprovació
d'aquest fet no els eximeix. Som responsables
allà al darrera. Personalment 
fa pilotes. El servei que presta 
la millor qualitat però es tanquen 
això és portar-ho molt a l'extrem
tancar els ulls. Creu que aquesta moció vol anar una mica més enllà
també siguem corresponsables de tot 
fet fins ara. No vol dir que el C
s'han comprovat una sèrie d'aspectes
aquests moments de crisi, en què algunes empreses cargol
treballadors, més que mai hauríem
aquesta moció pugui tenir el màxim
 
El Sr. Gil només vol afegir que 
ofertes que fan les empreses. 
Aquesta filosofia pot derivar en problemes com aquest. 
mica i repassar si realment no s'està pressionant massa amb les 
Potser les condicions exigides i el preu ofert per les empreses 
 
El Sr. Cornellà celebra que s'entenguin i redactin
aquests seixanta dies de vaga.
pessetes no n'hi ha. En nom de que 
vegades s'ha collat molt a les empreses en els concursos
empreses com aquesta en 
setmanals, que a vegades ni descansen..
creuen. Explica que al municipi de 
està en vaga, fa moltes més hores de les acordades per conveni.
s'ha reduït el preu, els ajuntaments paguen
tres treballadors a un treballador. É
Segurament aquesta empresa va presentar la millor oferta econòmica però 
quin preu. Hem perdut dos treballadors.
d'aprendre que la feina val el que val
pot fer més barat i alguna altra
premiar les rebaixes econòmiques potser s'hauria de calc
esperar grans rebaixes i demanar millores tècniques, de
que entre les empreses rebentin 
on els treballadors són explotats de mala 
els mateixos beneficis que tenia abans de rebaixar els preus.
situació. Creu que ens hem de solidaritzar amb aquests treballadors perquè són ells els 
que han pagat tota aquesta problemàtica
administracions no tenen tants diners tothom volia pagar menys
pública no ha jugat bé i ara 
d'aquí enlloc de puntuar les rebaixes 
que s'ha de complir els convenis del sector
complicat però s'han d'establir un mínim de garanties perquè els treballadors de les
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volia comentar el sentit de la moció més enllà del cas concret. Les 
administracions públiques han fet una gran feina pel que fa a les condicions laborals dels 
seus propis treballadors i per tant en això ens hem de felicitar. Malgrat això 

s contractes que aquestes mateixes administracions fan a tercers suposi un tancar els 
no voler veure o no ser conscients de quines són les condicions laborals 

. Quan se signa un contracte se sobreentén que 
statut dels treballadors o els convenis corresponents en el sector. La no comprovació

om responsables, com a administracions
Personalment va posar un exemple d'una adjudicació a una empresa que 

que presta està molt ben fet, els arriben unes pilotes magnifiques
es tanquen els ulls a saber que les estan fent infants.

ho molt a l'extrem però és perquè s'entengui el que vol dir
reu que aquesta moció vol anar una mica més enllà,

també siguem corresponsables de tot el que hi ha al darrera. Això no vol dir que no s'hagi 
fet fins ara. No vol dir que el Consell no ha fet bé aquesta feina però sí que 
s'han comprovat una sèrie d'aspectes que pràcticament ningú comprova

en què algunes empreses cargolen excessivament els seus 
hauríem de ser responsables i fer aquest control. Celebra que 

aquesta moció pugui tenir el màxim consens.  

El Sr. Gil només vol afegir que potser aquest cargolament arriba massa a l'extrem amb les 
ofertes que fan les empreses. Potser s'està pressionant massa en 

derivar en problemes com aquest. Potser hauríem
mica i repassar si realment no s'està pressionant massa amb les excuses
Potser les condicions exigides i el preu ofert per les empreses és massa apretat

celebra que s'entenguin i redactin una moció conjunta.
aquests seixanta dies de vaga. Queda clar amb aquesta vaga que 

n nom de que teòricament els ajuntaments volie
molt a les empreses en els concursos. A vegades s'adjudiquen serveis 

empreses com aquesta en la que els treballadors anuncien que treballen 68 hores 
nals, que a vegades ni descansen... Aquestes són denuncies que des

Explica que al municipi de Celrà tenim un servei i veiem que el personal
fa moltes més hores de les acordades per conveni. Des del darrer concurs 

reduït el preu, els ajuntaments paguen el mateix i al seu municipi han
a un treballador. És evident que en aquest pas ha passat alguna cosa.

Segurament aquesta empresa va presentar la millor oferta econòmica però 
em perdut dos treballadors. Des del Consell i també els 

que la feina val el que val. Sabem el que val. És cert que 
na altra més car però sabem quins són els barem

premiar les rebaixes econòmiques potser s'hauria de calcular bé el cost del servei i 
i demanar millores tècniques, de personal... No s'hauria de buscar 

les empreses rebentin els preus i arribar a situacions insostenibles com aquesta
on els treballadors són explotats de mala manera a costa de que l'empresa segueixi tenint 
els mateixos beneficis que tenia abans de rebaixar els preus. N'han d'ap

reu que ens hem de solidaritzar amb aquests treballadors perquè són ells els 
problemàtica. És cert que durant aquests anys en els que les 

administracions no tenen tants diners tothom volia pagar menys. Segur que l'administració 
ara ens ho hem de replantejar. Pagar el que és just i a partir 

puntuar les rebaixes econòmiques puntuar altres millores.
els convenis del sector. Sabem que els convenis són diferents i és 

establir un mínim de garanties perquè els treballadors de les
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volia comentar el sentit de la moció més enllà del cas concret. Les 
administracions públiques han fet una gran feina pel que fa a les condicions laborals dels 

Malgrat això no pot ser que 
rcers suposi un tancar els 

de quines són les condicions laborals 
que es complirà amb 

statut dels treballadors o els convenis corresponents en el sector. La no comprovació 
com a administracions, de tot el que hi ha 

ció a una empresa que 
els arriben unes pilotes magnifiques, de 

els ulls a saber que les estan fent infants. Ja sap que dir 
uè s'entengui el que vol dir. No podem 

, en el sentit de que 
Això no vol dir que no s'hagi 

fet bé aquesta feina però sí que és cert que no 
ningú comprova. Pensa que en 

excessivament els seus 
de ser responsables i fer aquest control. Celebra que 

aquest cargolament arriba massa a l'extrem amb les 
en les contractacions. 

hauríem de raonar-ho una 
excuses de la crisi. 

és massa apretat.  

conjunta. Els preocupen molt 
que duros a quatre 

els ajuntaments volien pagar menys a 
A vegades s'adjudiquen serveis 

que els treballadors anuncien que treballen 68 hores 
ón denuncies que des de la CUP es 

Celrà tenim un servei i veiem que el personal, tot i no 
es del darrer concurs 

unicipi han passat de tenir 
s evident que en aquest pas ha passat alguna cosa. 

Segurament aquesta empresa va presentar la millor oferta econòmica però es pregunta a 
els ajuntaments hem 
 alguna empresa ho 

més car però sabem quins són els barems. Més que 
cost del servei i  no 

No s'hauria de buscar 
cions insostenibles com aquesta 

manera a costa de que l'empresa segueixi tenint 
d'aprendre d'aquesta 

reu que ens hem de solidaritzar amb aquests treballadors perquè són ells els 
s cert que durant aquests anys en els que les 

egur que l'administració 
Pagar el que és just i a partir 

puntuar altres millores. S'ha d'incloure 
abem que els convenis són diferents i és 

establir un mínim de garanties perquè els treballadors de les 
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empreses adjudicatàries no paguin 
situacions com aquestes és cert que el 
clares les seves intencions. Creu que 
abans de que passessin 60 dies
aqueta vaga. Al municipi de Celrà no els afecta però sap que a altres sí.
d'aquesta situació hi ha un drama humà. H
60 dies de vaga sense cobrar. 
acomiadat a un altre treballador a banda d
les administracions controlem més aquestes empreses 
tornar a incloure les clàusules
que ara es paga més o menys el mateix 
municipi de Celrà i tota la comarca 
 
El Sr. Álvarez manifesta que si 
un tema que els ha de preocupar. Com a administració tenen
en el conflicte, no només comprovar que 
licitació. Pensen que alguna cosa falla.
treballadors. Una empresa petita com aquesta segurament no té mitjans per aguant
vaga com aquesta. Els treballadors 
mancances econòmiques importants. Pensen que si tot i així segueixen amb la
perquè alguna cosa hi ha de rerefons.
amb el servei. Creu que tenen
seu grup assumia el 100% la moció que es va presentar
han valorat que era important
esforç per consensuar una moció i que 
conselleres. Creu que això serà 
la resta d'administracions. Pensen que les administracions, quan hi ha 
que mirin i forcin un diàleg abans 
 
El Sr. Hernández comenta que valoren la bona voluntat dels grups polítics alhora de 
presentar aquesta moció però discrepen
tot i que reflexa una situació real
preocupants. Hauria de ser una moció més contundent o 
dels temes que s'ha parlat és el qüestionament de la realització dels concursos i les 
adjudicacions. Aquest és el 
condicions acurat, es realitza un concurs obert,
de condicions i s'adjudica de la manera que està argumentat el concurs 
Hauríem de mirar si aquests condicionants 
ser tan pel preu, com per les condicions laborals
l'empresa adjudicatària. Pensa 
Consell quan el conflicte és entre uns treballadors 
suposem que està defensant els seus.
empresa, ha d'exigir que aquesta empresa compleixi no solament 
també amb tots els ets i uts 
amb la legalitat i potser manquen més inspeccions de treball
perquè la mediació ha estat ineficaç
incorreccions, falsedats o incompliments s'han de comprovar.
haurien de ser més àgils en aquest tema per determinar si aquesta empresa està complint 
o no amb la legislació vigent.
van tenir una vaga del servei d'escombraries que va durar 40 dies
similar. Recorda que en el rerefons era una pressió de l'empresa per aconseguir més 
diners. L'oferta amb la que havia guanyat era 
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no paguin el cost de la rebaixa econòmica que 
situacions com aquestes és cert que el Consell pensa que amb aquesta moció deixa molt 

Creu que està molt bé però potser s'hauria d'haver intervingut 
ns de que passessin 60 dies. Indica que hi deu haver municipis que 

de Celrà no els afecta però sap que a altres sí.
i ha un drama humà. Hi ha un nombre elevat de persones

de vaga sense cobrar. L'empresa s'ha negat a negociar i fins i tot fa poc que ha 
acomiadat a un altre treballador a banda del que va acomiadar a l'inici
les administracions controlem més aquestes empreses i que no els escanyem

clàusules socials que es van extreure en el darrer concurs. 
s paga més o menys el mateix preu però de 3 treballadors han passat a 1

tota la comarca porta 60 dies de vaga.  

si un grup de treballadors fa més de seixanta dies
un tema que els ha de preocupar. Com a administració tenen l'obligació de p

comprovar que es compleixen els requisits del servei i de 
lguna cosa falla. Creu que tenen l'obligació de vetll

na empresa petita com aquesta segurament no té mitjans per aguant
ls treballadors fa més de dos mesos que no treballen

ancances econòmiques importants. Pensen que si tot i així segueixen amb la
perquè alguna cosa hi ha de rerefons. No n'hi ha prou de dir que fins ara 

Creu que tenen l'obligació de valorar què està passant i fer un
seu grup assumia el 100% la moció que es va presentar, amb tot el seu contingut

important, després de la Junta de Portaveus, que tots hagin fet un 
esforç per consensuar una moció i que sigui aprovada per la majoria de
conselleres. Creu que això serà un toc d'atenció, no només per l'empresa

. Pensen que les administracions, quan hi ha 
abans que els conflictes vagi més enllà.  

comenta que valoren la bona voluntat dels grups polítics alhora de 
tar aquesta moció però discrepen en alguna de les qüestions. E

real, conté moltes ambigüitats i algunes d'elles són realment 
e ser una moció més contundent o més ajustada a la realitat.

dels temes que s'ha parlat és el qüestionament de la realització dels concursos i les 
. Aquest és el primer punt realment important. Si es redacta un plec de 

acurat, es realitza un concurs obert, els participants compleixen 
s'adjudica de la manera que està argumentat el concurs 

de mirar si aquests condicionants que deia la CUP són els que realment ha
com per les condicions laborals, com pel control que s'ha de realitzar de 

Pensa que hi ha una segona fase que l'hem derivada cap 
quan el conflicte és entre uns treballadors amb els seus drets i una empresa que 

que està defensant els seus. El Consell, com a usuari dels serveis d'aquesta 
ha d'exigir que aquesta empresa compleixi no solament amb 

 que estableix la seguretat social, hisenda...
i potser manquen més inspeccions de treball. Si s'ha allargat tants dies és 

perquè la mediació ha estat ineficaç. Si la inspecció de treball ha detec
ats o incompliments s'han de comprovar. Les inspeccions de treball 

en aquest tema per determinar si aquesta empresa està complint 
o no amb la legislació vigent. Sap del que parla perquè al municipi de Casà de la Selva 
van tenir una vaga del servei d'escombraries que va durar 40 dies

Recorda que en el rerefons era una pressió de l'empresa per aconseguir més 
que havia guanyat era molt baixa i és en aquest aspecte on 
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de la rebaixa econòmica que ofereixen. Amb 
pensa que amb aquesta moció deixa molt 

està molt bé però potser s'hauria d'haver intervingut 
hi deu haver municipis que els deu afectar 

de Celrà no els afecta però sap que a altres sí. Al darrera 
i ha un nombre elevat de persones que porten 

'empresa s'ha negat a negociar i fins i tot fa poc que ha 
i de la vaga. Cal que 

i que no els escanyem. S'han de 
l darrer concurs. Reitera 

e 3 treballadors han passat a 1 al 

més de seixanta dies de vaga és 
l'obligació de prendre part 

els requisits del servei i de la 
l'obligació de vetllar pels drets dels 

na empresa petita com aquesta segurament no té mitjans per aguantar un 
que no treballen, hi ha 

ancances econòmiques importants. Pensen que si tot i així segueixen amb la vaga és 
No n'hi ha prou de dir que fins ara s'està complint 

què està passant i fer un control. El 
amb tot el seu contingut, però 

que tots hagin fet un 
da per la majoria dels consellers i 

no només per l'empresa, sinó també per 
. Pensen que les administracions, quan hi ha un problema, cal 

comenta que valoren la bona voluntat dels grups polítics alhora de 
El text per ell mateix, 

conté moltes ambigüitats i algunes d'elles són realment 
més ajustada a la realitat. Un 

dels temes que s'ha parlat és el qüestionament de la realització dels concursos i les 
Si es redacta un plec de 

els participants compleixen amb els plecs 
s'adjudica de la manera que està argumentat el concurs no hi ha res a dir. 

CUP són els que realment han de 
l control que s'ha de realitzar de 

que hi ha una segona fase que l'hem derivada cap al 
seus drets i una empresa que 

com a usuari dels serveis d'aquesta 
amb el contracte sinó 

que estableix la seguretat social, hisenda... Que compleixi 
Si s'ha allargat tants dies és 

i la inspecció de treball ha detectat suposades 
Les inspeccions de treball 

en aquest tema per determinar si aquesta empresa està complint 
de Casà de la Selva 

van tenir una vaga del servei d'escombraries que va durar 40 dies. El motiu era molt 
Recorda que en el rerefons era una pressió de l'empresa per aconseguir més 

aquest aspecte on no hi 
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podem estar d'acord. Molt de compte amb les actuacions que es 
que es recolzi als treballadors 
estiguin instrumentalitzats conscient o 
col·labori, només faltaria, però a més a més s'ha de fer una auditoria permanent dels 
serveis que els presten. No només 
pagant un servei. Es contradiuen una mica quan es diu q
contractes vigents entre l'empresa i el Co
dels tècnics del Consell. Si ho hem d'examinar vol dir que no ho estem fent i el
aquest tema. Està molt bé la voluntat de q
que si per una banda no hi ha voluntat i l'administració a qui correspon aquesta 
el departament de treball, no la fa po
s'adhereixen a aquesta moció 
hauria d'anar i per l'altra deixa molt 
situacions perquè no estan prou documentades o queden pendents de la seva verificació. 
El seu vot serà l'abstenció  
 
El Sr. Freixas comenta que el seu grup és favorable a la moció tot i que ell personalment 
igual que el Sr. Hernández té molts de dubtes. La seva preocupació i la de l'àrea és total.
La intervenció dels tècnics és la que pot ser
normativa. Comproven que és compleix el 
dia quinzè de l'inici de la vaga
com es redacten les condicions per realitzar les adjudicacions, 
presents que hi ha una normativa que estipula com s'han de realitzar
proper divendres es porta a terme una licitació d'una obra. Convida a tots els presents a 
assistir-hi. Pregunta com ho han de fer per adjudica
poden fer. S'ha d'adjudicar al que ho fa més barat. No sap si ho fa
construcció està totalment rebentat
vergonya adjudicar-lo però la normativa 
proposta econòmica amb un preu més elevat.
aquest contracte va passar el mateix.
curosos amb la lletra menuda i els convida a participar
Però han de ser conscients que 
què es pot fer i que no. Políticament
fer-ho. En aquest cas en particular 
determinada postura per un tema electoralista.
als altres. Vol que l'empresa compleixi els deures 
seus deures amb els treballadors
en aquest cas hi votarà a favor de la moció perquè hi ha un cert consens ent
Està d'acord en que tots han treballar per tal que s'arribi a un acord. Personalment no sap 
si realment volen entendres, no sap quina és la part que no vol.
ningú. La seva missió és defensar els drets del Co
consellers i conselleres, de l'empresa i dels treballadors. 
 
El president manifesta que s'han vist abocats a actuar d
No podien esperar més encara que el contracte amb el Consell es compleixi
d'arremangar. Qui vol travessar el mar no
 
El passat 17 d'octubre, ara fa dos mesos, els treballadors/res de l'empresa AJ Ruz van 
iniciar una vaga per diferents motius. Com sigui que l'empresa presta els
de les deixalleries de Salt, Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori i el servei de recollida 
de poda i des del Consell C
generada i l'estancament actual de les negociacions;
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Molt de compte amb les actuacions que es realitzen
que es recolzi als treballadors en els seus drets però s'ha d'anar en compte que no 

instrumentalitzats conscient o inconscientment per l'empresa.
col·labori, només faltaria, però a més a més s'ha de fer una auditoria permanent dels 

o només d'aquesta empresa sinó de totes 
pagant un servei. Es contradiuen una mica quan es diu que s'examini l'acompliment dels 

s vigents entre l'empresa i el Consell, se suposa que això forma part de la feina 
Si ho hem d'examinar vol dir que no ho estem fent i el

Està molt bé la voluntat de que no deixin de negociar però 
si per una banda no hi ha voluntat i l'administració a qui correspon aquesta 

rtament de treball, no la fa potser no és el Consell el que l'ha de fer.
a aquesta moció perquè entenen que per una banda no va en el sentit que 

hauria d'anar i per l'altra deixa molt a l'aire, una ambigüitat preocupant
no estan prou documentades o queden pendents de la seva verificació. 

El Sr. Freixas comenta que el seu grup és favorable a la moció tot i que ell personalment 
té molts de dubtes. La seva preocupació i la de l'àrea és total.
és la que pot ser. Només podem fer el que 

Comproven que és compleix el contracte. A sobre d'aquest hi estem 
dia quinzè de l'inici de la vaga. L'empresa ha complert sempre. S'ha di

les condicions per realitzar les adjudicacions, potser sí
presents que hi ha una normativa que estipula com s'han de realitzar
proper divendres es porta a terme una licitació d'una obra. Convida a tots els presents a 

han de fer per adjudicar-ho al més car. Manifesta que no ho 
djudicar al que ho fa més barat. No sap si ho fan bé perquè el ram de la 

construcció està totalment rebentat. Adjudicaran una obra a un preu que els hauria de fer 
però la normativa els obliga a fer-ho. No es pot adjudicar 

proposta econòmica amb un preu més elevat. En el moment en què es va adjudicar 
contracte va passar el mateix. En el proper concurs d'aquest servei seran molt 

ra menuda i els convida a participar-hi a veure com el 
han de ser conscients que han de seguir l'opinió dels tècnics que

Políticament volem resoldre coses però no som competents per 
aquest cas en particular pensa que alguns dels presents defenseu una 

per un tema electoralista. Personalment no vol defensar ni a uns ni 
als altres. Vol que l'empresa compleixi els deures del contracte i que 

es amb els treballadors. No vol fer afirmacions gratuïtes tal i com s'han fet.
tarà a favor de la moció perquè hi ha un cert consens ent

treballar per tal que s'arribi a un acord. Personalment no sap 
no sap quina és la part que no vol. Ell no vol donar la raó a 

ió és defensar els drets del Consell. Es posa a la seva disposició, dels 
, de l'empresa i dels treballadors. Està disposar a sentir veritat

El president manifesta que s'han vist abocats a actuar després de seixanta dies de vaga. 
encara que el contracte amb el Consell es compleixi

. Qui vol travessar el mar no en fa prou mirant-lo sinó que s'hi ha

El passat 17 d'octubre, ara fa dos mesos, els treballadors/res de l'empresa AJ Ruz van 
iniciar una vaga per diferents motius. Com sigui que l'empresa presta els
de les deixalleries de Salt, Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori i el servei de recollida 

Comarcal s'ha vist i es veu amb preocupació la situació 
ment actual de les negociacions; 
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realitzen. Està d'acord en 
s'ha d'anar en compte que no 
per l'empresa. Entén que es 

col·labori, només faltaria, però a més a més s'ha de fer una auditoria permanent dels 
totes a les que els estem 

ue s'examini l'acompliment dels 
ò forma part de la feina 

Si ho hem d'examinar vol dir que no ho estem fent i els preocupa 
ue no deixin de negociar però hem de tenir clar 

si per una banda no hi ha voluntat i l'administració a qui correspon aquesta mediació, 
er no és el Consell el que l'ha de fer. No 

no va en el sentit que 
preocupant, algunes de les  

no estan prou documentades o queden pendents de la seva verificació. 

El Sr. Freixas comenta que el seu grup és favorable a la moció tot i que ell personalment 
té molts de dubtes. La seva preocupació i la de l'àrea és total. 

omés podem fer el que ens permet la 
A sobre d'aquest hi estem des del 

S'ha dit que s'ha de vigilar 
potser sí, però han de tenir 

presents que hi ha una normativa que estipula com s'han de realitzar. Informa que el 
proper divendres es porta a terme una licitació d'una obra. Convida a tots els presents a 

Manifesta que no ho 
n bé perquè el ram de la 

Adjudicaran una obra a un preu que els hauria de fer 
adjudicar al que fa la 

En el moment en què es va adjudicar 
n el proper concurs d'aquest servei seran molt 

com el poden millorar. 
han de seguir l'opinió dels tècnics que són els que diuen 

no som competents per 
dels presents defenseu una 

no vol defensar ni a uns ni 
i que compleixi amb els 

tal i com s'han fet. Ell 
tarà a favor de la moció perquè hi ha un cert consens entre els grups. 

treballar per tal que s'arribi a un acord. Personalment no sap 
Ell no vol donar la raó a 

ell. Es posa a la seva disposició, dels 
Està disposar a sentir veritats.  

esprés de seixanta dies de vaga. 
encara que el contracte amb el Consell es compleixi. Creu s'han 

lo sinó que s'hi ha de posar.  

El passat 17 d'octubre, ara fa dos mesos, els treballadors/res de l'empresa AJ Ruz van 
iniciar una vaga per diferents motius. Com sigui que l'empresa presta els serveis de gestió 
de les deixalleries de Salt, Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori i el servei de recollida 

preocupació la situació 
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Des del Consell Comarcal s'han fet diferents gestions a nivell de
comarcals amb els treballadors per con
demandes i des de l'equip de govern s'ha instat a l'empresa a presentar totes les 
explicacions i documentació pertinent
Departament d'Empresa i Ocupació 
col·laboració per tal de resoldre el conflicte;
 
Entenem que són empresa i treballadors els que s'han de se
finalment a un acord. Entenem també qu
s'ha de mediar per tal d'aconseguir aquest objectiu i finalment per part de la 
Treball s'ha d'esbrinar la veracit
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup del PPC
l'abstenció del grup d’ERC-AM.
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Que el Consell Comarcal del Gironès co

inspectora laboral per tal que s'investiguin les denúncies formulades pels 
treballadors/res. Així com que el 
investigació de les possibles
serveis contractats a l'empresa.

 
Segon.  Que s'examini l'acompliment dels contractes vigents entre l'empresa AJ Ruz i 

el Consell Comarcal del Gironès donats els indicis dels que s'ha tingut 
coneixement. 

 
Tercer.  Demanar a treballadors/res i empresa que

d'arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.
 
21. Dictàmens i mocions d’urgència
  
No n'hi ha.  
 
22. Precs preguntes i interpel·lacions
 
No n'hi ha.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 
                                               
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
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omarcal s'han fet diferents gestions a nivell de
amb els treballadors per conèixer la seva situació i con

demandes i des de l'equip de govern s'ha instat a l'empresa a presentar totes les 
ocumentació pertinents, com també s'han mantingut converse

Departament d'Empresa i Ocupació i amb la Inspecció de Treball, oferint la màxima 
er tal de resoldre el conflicte; 

n empresa i treballadors els que s'han de seure a negociar i arribar 
finalment a un acord. Entenem també que des del Departament d'Empresa i Ocupació 

seguir aquest objectiu i finalment per part de la 
reball s'ha d'esbrinar la veracitat de les acusacions formulades; 

a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del PPC, del grup de la CUP-PA i del grup 

AM. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Que el Consell Comarcal del Gironès col·labori amb l'actuació mediadora i 
inspectora laboral per tal que s'investiguin les denúncies formulades pels 
treballadors/res. Així com que el Consell prengui la iniciativa en la 
investigació de les possibles irregularitats denunciades 
serveis contractats a l'empresa. 

Que s'examini l'acompliment dels contractes vigents entre l'empresa AJ Ruz i 
el Consell Comarcal del Gironès donats els indicis dels que s'ha tingut 

Demanar a treballadors/res i empresa que no deixin de negociar per tal 
a un acord satisfactori per ambdues parts. 

Dictàmens i mocions d’urgència  

Precs preguntes i interpel·lacions   

la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

                                                 
El secretari general 
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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omarcal s'han fet diferents gestions a nivell dels grups polítics 
i conèixer les seves 

demandes i des de l'equip de govern s'ha instat a l'empresa a presentar totes les 
s'han mantingut converses amb el 

reball, oferint la màxima 

ure a negociar i arribar 
e des del Departament d'Empresa i Ocupació 

seguir aquest objectiu i finalment per part de la Inspecció de 

a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d’ICV-EUiA-E i 

abori amb l'actuació mediadora i 
inspectora laboral per tal que s'investiguin les denúncies formulades pels 

onsell prengui la iniciativa en la 
denunciades en la gestió dels 

Que s'examini l'acompliment dels contractes vigents entre l'empresa AJ Ruz i 
el Consell Comarcal del Gironès donats els indicis dels que s'ha tingut 

no deixin de negociar per tal 

la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 


