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Núm.  de la sessió: 1/15 
Caràcter:  ordinària 
Data: divuit de febrer de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts a tres quarts de vuit 
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  
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: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Laura Vall·llosera i Casanovas
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas 
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Joan Antoni Simón i Fernàndez
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
Membre no adscrita:  
Glòria Plana i Yanes 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
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ACTA NÚM. 1/15 

de dos mil quinze (18/02/2015) 
e les set i cinc minuts a tres quarts de vuit del vespre  

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  

Laura Vall·llosera i Casanovas 

Joan Antoni Simón i Fernàndez 

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
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Excusen la seva absència: 
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent 
 
 
El president vol tenir unes paraules de record per la Sra. Cuca Mascort que va ser 
companya i que fa un any, concretament 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
desembre 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 la sessió a tots els consellers i conselleres.
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 - Donar compte de l'execuc
 - Donar compte dels informes de morositat.
 
El president destaca tres actes que s'han portat a terme des de l'àrea de cultura del 
Consell. El primer la presentació de l'aperitiu del Sr. Jordi Roca a les Berna
acte molt emblemàtic. Una forma 
l'art de la cuina. Felicita a l'àrea de Cultura i a la direcció de Les Bernardes. El dia 16 de 
gener es va portar a terme la inauguració del projecte 
funcionament i està sent un èxit.
premis del concurs de fotografia de la comarca al municipi de Fornells de la Selva
anys que es celebra. Informa que enguany el Con
projecte Leader amb tres municipis. Es tracta d'un projecte amb fons europeus 
empreses privades pel desenvolupament
destinat a zones d'alta muntanya i zones
comarca del Gironès que hi entren: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena.
No s'ha publicat cap convocatòria sinó que des de la gestió del Leader han ampliat el seu 
àmbit d'actuació i han afectat aquests tres municipis. Informa que darrerament 
de cultura dels ajuntaments s'estan mobilitzant 
proposant el ministre Montoro respecte a les associacions i
Consell Comarcal es portarà a terme una jornada informativa
persones que dominin aquest 
atès que aquesta setmana encara s'han portat a terme esmenes en el Senat i al Congrés. 
El Consell realitzarà assessorament en aquesta línia.
 
El Gerent informa que s’han aprovat els dec
disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha
adjudicat els menjadors del Pla de G
Pólvora i Vila Roja a Catering Vilanova
Balandrau fins a final de curs a l'empresa Capg
serveis informàtics del Consell 
sisena fase bloc 2 a Construccions Rubau
 
La interventora manifesta pel 
els informes de morositat que 
ministeri tota la documentació pertinent
del 2014 a nivell de grup consell comarcal 53,24 dies. 
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El president vol tenir unes paraules de record per la Sra. Cuca Mascort que va ser 
concretament el dia 9 de febrer, els va deixar. 

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 17

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'execuc ió pressupostària del quart trimestre de 2014.
Donar compte dels informes de morositat.  

El president destaca tres actes que s'han portat a terme des de l'àrea de cultura del 
Consell. El primer la presentació de l'aperitiu del Sr. Jordi Roca a les Berna

. Una forma diferent de fer un reconeixement a un edifici a través de 
a l'àrea de Cultura i a la direcció de Les Bernardes. El dia 16 de 

gener es va portar a terme la inauguració del projecte d'Escenaris. Aquest 
i està sent un èxit. Divendres passat es va portar a terme

premis del concurs de fotografia de la comarca al municipi de Fornells de la Selva
Informa que enguany el Consell Comarcal del Gironès

projecte Leader amb tres municipis. Es tracta d'un projecte amb fons europeus 
desenvolupament de zones desfavorides. En un inici 

a muntanya i zones desfavorides, enguany  hi ha tres municipi de la 
del Gironès que hi entren: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena.

No s'ha publicat cap convocatòria sinó que des de la gestió del Leader han ampliat el seu 
t aquests tres municipis. Informa que darrerament 

dels ajuntaments s'estan mobilitzant per informar-se de la modificació que està 
proposant el ministre Montoro respecte a les associacions i les seva declaració. Des del 

es portarà a terme una jornada informativa amb la presència de 
 tema. Volen esperar que la normativa estigui més enllestida 

encara s'han portat a terme esmenes en el Senat i al Congrés. 
assessorament en aquesta línia.  

El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 620/2014 al 31/2015 i
disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha
adjudicat els menjadors del Pla de Girona a l'empresa Serhs, el menjador de Font de la 

i Vila Roja a Catering Vilanova. Es va prorrogar l'adjudicació d
a final de curs a l'empresa Capgir serveis. També s'han adjudicat 

serveis informàtics del Consell Comarcal a Carles Calvet i l'obra dels camins 
onstruccions Rubau.  

La interventora manifesta pel fa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2014 i 
els informes de morositat que la informació està a la vostra disposició
ministeri tota la documentació pertinent. Pel que fa al PMP es situen en el quart trimestre 
del 2014 a nivell de grup consell comarcal 53,24 dies.  
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El president vol tenir unes paraules de record per la Sra. Cuca Mascort que va ser 
el dia 9 de febrer, els va deixar.  

rany de l’acta del proppassat 17  de 

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. 

trimestre de 2014.  

El president destaca tres actes que s'han portat a terme des de l'àrea de cultura del 
Consell. El primer la presentació de l'aperitiu del Sr. Jordi Roca a les Bernardes. Va ser un 

a un edifici a través de 
a l'àrea de Cultura i a la direcció de Les Bernardes. El dia 16 de 

d'Escenaris. Aquest està en ple 
Divendres passat es va portar a terme l'entrega dels 

premis del concurs de fotografia de la comarca al municipi de Fornells de la Selva. Fa 22 
Gironès participa en el 

projecte Leader amb tres municipis. Es tracta d'un projecte amb fons europeus destinat a 
En un inici només anava 

enguany  hi ha tres municipi de la 
del Gironès que hi entren: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. 

No s'ha publicat cap convocatòria sinó que des de la gestió del Leader han ampliat el seu 
t aquests tres municipis. Informa que darrerament les àrees 

modificació que està 
les seva declaració. Des del 

amb la presència de 
Volen esperar que la normativa estigui més enllestida 

encara s'han portat a terme esmenes en el Senat i al Congrés. 

rets del 620/2014 al 31/2015 i s’han posat a la 
disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'han 

irona a l'empresa Serhs, el menjador de Font de la 
l'adjudicació del menjador del 

ir serveis. També s'han adjudicat els 
els camins comarcals 

fa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2014 i 
osició. S'ha tramès al 

. Pel que fa al PMP es situen en el quart trimestre 
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Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
3. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2015
centres privats concertats.  
 
El Sr. Fàbrega comenta que durant l'any 2014 i 2015 es van establir nous criteris per 
concessió dels ajuts de menjador escolar. 
comarcals de Catalunya. Seguint en
un equip de treball constituït 
Catalana de Municipis i Comarques
Departament d'Ensenyament. El seu objectiu era 
la concessió d'ajuts de menjador escolar p
trametre amb la convocatòria de 
modificacions i tal i com es va quedar a la Junta de 
portaveus amb les modificacions
Departament. Recorda que les bases proposades el darrer curs a la nostra comarca ha
suposat un increment econòmic del 103 % 
1.716.024 euros.  
 
La Sra. Terés vol fer algunes consideracions que faran que el seu vot sigui en contra. En 
primer lloc i malgrat l'increment considerable 
continua sent insuficient. No entenen perquè queda tanta gent fora del llindar 3. 
aspecte no s'ha revisat a les bases
persones fora d'aquest llindar 3.
amb necessitats educatives especials de la ciutat de Girona
també segueix igual perquè 
educatives especials escolaritzat a les escoles de F
centres tenien gratuïtat de menjador fins al curs passat
eliminar i va quedar a mercè de la bona 
hagi d'haver dos preus màxims de menjador
concertades. Saben que molts menjadors 
finançament indirecte per les escoles.
màxim del 50% i al llindar 2 un ajut del 100%. Creuen que l'ajut del 100% suposa
banda, desresponsabilitzar a moltes 
aquesta quantitat. En l'apartat de causes sobrevingudes es considera que per casos molt 
extrems de canvi de situació d'una 
només pels que estan en el llindar 1 i 2 
sobrevinguda pugui ser perdre la feina tant és a quin llindar 
situació desfavorida no entenen perquè no es poden considerar els del llindar 3. Tot 
que ha exposat fan que hi voti
 
El Sr. Chamorro comenta que el seu grup donarà suport a aquest punt perquè en 
definitiva es dona el vist i plau 
Volen aprofitar l'ocasió per fer saber que 
bases sobretot per aspectes com els que ha comentat la seva companya
Posa l'exemple del llindar 3 en el que moltes 
soluciona sinó que aquest es manté. Indica
portaveus hi ha un error en els punts 1 i 2 de l'apartat 8 de llindars de renda. 
hi ha una barreja perquè els exemples no concorden amb els annexos.
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Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2015 -2016 per a l’alumnat de centres públics i 

 

El Sr. Fàbrega comenta que durant l'any 2014 i 2015 es van establir nous criteris per 
concessió dels ajuts de menjador escolar. Aquests han estat aplicats per

Seguint en la mateixa línia aquests criteris 
 per representants dels consells comarcal

Catalana de Municipis i Comarques, de la Federació de Municipis de Catalunya i el 
. El seu objectiu era establir els criteris qu

la concessió d'ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016. Al do
trametre amb la convocatòria de la comissió informativa se li han introduït algunes 

i tal i com es va quedar a la Junta de Portaveus avui 
portaveus amb les modificacions. Aquestes han estat realitzades per part del 
Departament. Recorda que les bases proposades el darrer curs a la nostra comarca ha
suposat un increment econòmic del 103 % en volum de subvenció amb un im

fer algunes consideracions que faran que el seu vot sigui en contra. En 
increment considerable en el finançament de més del 100 % 

o entenen perquè queda tanta gent fora del llindar 3. 
les bases, es manté,  i per tant seguiran

persones fora d'aquest llindar 3. Continua pendent de resoldre què passa amb l'alumnat 
s especials de la ciutat de Girona. Entén que a tot 

igual perquè no hi ha cap modificació en l'alumnat amb necessitats 
escolaritzat a les escoles de Font de l'Abella i Palau

de menjador fins al curs passat. En les darreres bases es va 
de la bona voluntat la seva gratuïtat. Tampoc entenen que hi 

hagi d'haver dos preus màxims de menjador: un per escoles públiques i un per escoles 
molts menjadors d'escoles concertades són una font de 

finançament indirecte per les escoles. No entenen que al llindar 1 se li atorgui
2 un ajut del 100%. Creuen que l'ajut del 100% suposa

ilitzar a moltes famílies i per l'altra acumular 
En l'apartat de causes sobrevingudes es considera que per casos molt 

extrems de canvi de situació d'una família és pot accedir a una beca del 100% però 
estan en el llindar 1 i 2 no per les famílies del llindar 3.

sobrevinguda pugui ser perdre la feina tant és a quin llindar estigui. Si de cop hi ha una 
situació desfavorida no entenen perquè no es poden considerar els del llindar 3. Tot 
que ha exposat fan que hi voti en contra.  

El Sr. Chamorro comenta que el seu grup donarà suport a aquest punt perquè en 
vist i plau al que es decideix des del Departament 

olen aprofitar l'ocasió per fer saber que no els acaben de convèncer
bases sobretot per aspectes com els que ha comentat la seva companya
Posa l'exemple del llindar 3 en el que moltes famílies queden fora. Amb el nou text 

aquest es manté. Indica que en el redactat que els han tramès avui 
portaveus hi ha un error en els punts 1 i 2 de l'apartat 8 de llindars de renda. 
hi ha una barreja perquè els exemples no concorden amb els annexos.
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Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 

2016 per a l’alumnat de centres públics i 

El Sr. Fàbrega comenta que durant l'any 2014 i 2015 es van establir nous criteris per 
Aquests han estat aplicats per tots els consells 

criteris van ser revisats per 
omarcals, de l'Associació 

, de la Federació de Municipis de Catalunya i el 
establir els criteris que han de regir per 

document que es va 
informativa se li han introduït algunes 

 s'han fet arribar als 
. Aquestes han estat realitzades per part del 

Departament. Recorda que les bases proposades el darrer curs a la nostra comarca han 
volum de subvenció amb un import total de 

fer algunes consideracions que faran que el seu vot sigui en contra. En 
de més del 100 % 

o entenen perquè queda tanta gent fora del llindar 3. Aquest 
seguiran quedant moltes 

ontinua pendent de resoldre què passa amb l'alumnat 
ntén que a tot Catalunya 

en l'alumnat amb necessitats 
ont de l'Abella i Palau. Aquests dos 

. En les darreres bases es va 
Tampoc entenen que hi 

un per escoles públiques i un per escoles 
concertades són una font de 

que al llindar 1 se li atorgui un ajut 
2 un ajut del 100%. Creuen que l'ajut del 100% suposa, per una 

i per l'altra acumular en poques famílies 
En l'apartat de causes sobrevingudes es considera que per casos molt 

és pot accedir a una beca del 100% però 
del llindar 3. Quan una causa 

. Si de cop hi ha una 
situació desfavorida no entenen perquè no es poden considerar els del llindar 3. Tot el 

El Sr. Chamorro comenta que el seu grup donarà suport a aquest punt perquè en 
Departament d'Ensenyament. 

convèncer gaire aquestes 
bases sobretot per aspectes com els que ha comentat la seva companya, la Sra. Terés. 

. Amb el nou text no se 
que en el redactat que els han tramès avui als 

portaveus hi ha un error en els punts 1 i 2 de l'apartat 8 de llindars de renda. Exposa que 
hi ha una barreja perquè els exemples no concorden amb els annexos. Creu que cal 
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revisar-ho i una vegada clarificat 
manifestar que s'hauria d'agilitzar i
tingut problemes burocràtics en la presentació de documents.
més. Reitera com ha dit a l'inici que 
 
El Sr. Fàbrega comenta que és cert que no s'arriba a tot arreu on s'hauria d'arribar però 
també s'ha de posar en relleu l'esforç que ha fet el departament aquest any. Un augment 
del 103% en el finançament de les
l'esforç que s'està fent des de la Generalitat de 
aquestes necessitats. No es cobreixen totes les necessitats
s'està en la línia adequada. N
El que fan és aprovar les bases no els ajuts.
augment ja s'haurà avançat una mica més. 
també ho va preguntar i li van respondre que 
voluntat del departament que les escoles d'e
han tingut. El menjador seguirà sent 
ha tramès el departament. El que diuen dels preus dels menjadors de les escoles 
públiques i concertades a la comarca 
que els marca el Departament
sobrevingudes s'han tingut en consideració les del
comentat el Sr. Chamorro ho va preguntar i el departament
canviat el que era llindar 1 ara és
oblidat de canviar les taules. C
 
El president manifesta que malauradament 
que es faci és poc. Sempre s'ha 
proposta que els fa el departament
 
El Sr. Secretari comenta l'errada 
conformitat dels grups.  
 
Atès que per tal de fer efectiu el
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials;
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot deleg
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local;
 
Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
el vot en contra del grup d’ICV
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i una vegada clarificat fer-los arribar com a definitius. També vol aprofitar per 
estar que s'hauria d'agilitzar i ajudar molt més a les peticions de 

tingut problemes burocràtics en la presentació de documents. No hi poden 
t a l'inici que el seu vot serà favorable.  

El Sr. Fàbrega comenta que és cert que no s'arriba a tot arreu on s'hauria d'arribar però 
també s'ha de posar en relleu l'esforç que ha fet el departament aquest any. Un augment 

en el finançament de les ajudes és, per almenys, per tenir en consideració 
l'esforç que s'està fent des de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a totes 
aquestes necessitats. No es cobreixen totes les necessitats, per suposat

No sap quina serà la dotació pressupostària per aquest any. 
El que fan és aprovar les bases no els ajuts. Si aquest any es porta a terme 

ja s'haurà avançat una mica més. Pel que fa als centres d'educació especial ell 
li van respondre que es farà igual que l'any passat amb 

que les escoles d'educació especial tinguin el mateix tracte que 
. El menjador seguirà sent gratuït. És cert que no està escrit però és el que els 

departament. El que diuen dels preus dels menjadors de les escoles 
a la comarca exposa que el funcionament és a través dels preus 

que els marca el Departament. El Consell únicament és el gestor. Pel que fa a les causes 
en consideració les dels llindars 1 i 2. Pel que fa al que ha 

comentat el Sr. Chamorro ho va preguntar i el departament, en aquestes bases
indar 1 ara és llindar 2 i viceversa. Alhora de fer els canvis s'han 

Comentaran al departament aquesta observació. 

que malauradament en aquesta situació que els toca viure per molt 
empre s'ha de treballar perquè sigui més. Ara 
departament. Acceptem pensant que sempre es pot millorar. 

El Sr. Secretari comenta l'errada en les bases i l'esmena que s'hi ha de fer manifestant la 

Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 

pecials; 

Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot deleg
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local; 

Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 

ncia en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 

cessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 

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

d’ICV-EUiA-E i del grup de la CUP-PA. 
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També vol aprofitar per 
peticions de famílies que han 

No hi poden afegir gaire 

El Sr. Fàbrega comenta que és cert que no s'arriba a tot arreu on s'hauria d'arribar però 
també s'ha de posar en relleu l'esforç que ha fet el departament aquest any. Un augment 

per tenir en consideració 
per donar resposta a totes 
per suposat, però almenys 

la dotació pressupostària per aquest any. 
aquest any es porta a terme un altre 

d'educació especial ell 
es farà igual que l'any passat amb  la 
ació especial tinguin el mateix tracte que 

. És cert que no està escrit però és el que els 
departament. El que diuen dels preus dels menjadors de les escoles 

exposa que el funcionament és a través dels preus 
gestor. Pel que fa a les causes 

1 i 2. Pel que fa al que ha 
en aquestes bases, ha 

lhora de fer els canvis s'han 
al departament aquesta observació.  

aquesta situació que els toca viure per molt 
Ara és el que tenim i la 

. Acceptem pensant que sempre es pot millorar.  

i l'esmena que s'hi ha de fer manifestant la 

principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 

Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 

Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 

ncia en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor dels grup de CiU, del 
i de la Sra. Glòria Plana Yanes i 
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En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts 

individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 
públics i centres privats concertats.

 
Segon.  Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 

mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i tauler d’anuncis 
Catalunya. 

 
Tercer.  En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions que es puguin formular i aprovar les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa d'Hisenda.

 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 2 de gener de 2015, de modificació  dels preus públics
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta de la modificació de dos preus públics el primer 
referència a la mensualitat de l'aula de l’Escola d'Art del Giron
la Sitja de Fornells de la Selva
Pla de Girona que com han dit es va adjudicar aquest servei i el pre
econòmic.  
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 
de gener de 2015, d'aprovació inicial de les modificacions dels preus públics següents: 
Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i 
Les Bernardes i altres activitats culturals (Mensualitat de l'aula de l’Escola d'Art del 
Gironès) i Preu públic núm. 3: serveis de menjador escolar per a les escoles següents: 
Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desval
Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola Carme 
Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegant 
del Rec de Salt, Escola El Veïnat de
Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de Girona, Escola Vila
roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Pericot de Girona i Escola Balandrau de 
Girona (l’Escola El Pla de Girona)
 
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 29 de desembre de 2014
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatge. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2015-2016 per a l’alumnat de centres 
públics i centres privats concertats. 

Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 

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 del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions que es puguin formular i aprovar les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 

Hisenda. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 2 de gener de 2015, de modificació  dels preus públics

El Sr. Fàbrega explica que es tracta de la modificació de dos preus públics el primer 
mensualitat de l'aula de l’Escola d'Art del Gironès, que es portarà a terme a 

Sitja de Fornells de la Selva. La segona és el preu del menjador escolar de l'Escola el 
Pla de Girona que com han dit es va adjudicar aquest servei i el pre

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 
de gener de 2015, d'aprovació inicial de les modificacions dels preus públics següents: 
Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a la Casa de Cultura 
Les Bernardes i altres activitats culturals (Mensualitat de l'aula de l’Escola d'Art del 
Gironès) i Preu públic núm. 3: serveis de menjador escolar per a les escoles següents: 
Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, Escola 
Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola Carme 
Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegant 
del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola Silvestre Santaló de Salt, CEE La 
Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de Girona, Escola Vila
roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Pericot de Girona i Escola Balandrau de 
Girona (l’Escola El Pla de Girona); 

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 
29 de desembre de 2014, i aprovar la subscripció del Conveni

col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
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Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 

2016 per a l’alumnat de centres 

Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 

i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 

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

l Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions que es puguin formular i aprovar les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 2 de gener de 2015, de modificació  dels preus públics . 

El Sr. Fàbrega explica que es tracta de la modificació de dos preus públics el primer fa 
ès, que es portarà a terme a 

a segona és el preu del menjador escolar de l'Escola el 
Pla de Girona que com han dit es va adjudicar aquest servei i el preu ofert és més 

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 
de gener de 2015, d'aprovació inicial de les modificacions dels preus públics següents: 

activitats culturals a la Casa de Cultura 
Les Bernardes i altres activitats culturals (Mensualitat de l'aula de l’Escola d'Art del 
Gironès) i Preu públic núm. 3: serveis de menjador escolar per a les escoles següents: 

ls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, Escola 
Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola Carme 
Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de Salt, Escola El Gegant 

Salt, Escola Silvestre Santaló de Salt, CEE La 
Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de Girona, Escola Vila-
roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Pericot de Girona i Escola Balandrau de 

Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
la subscripció del Conveni de 

col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
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Segon. Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 

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

 
5. Aprovació de la supressió d'un fitxer i de la creac ió d'un fitxer nou, ambdós amb 
dades de caràcter personal de titularitat del Conse ll Comarcal del Gironès
 
El Sr. Fàbrega explica que es tracta de donar de baixa un fitxer exist
joventut que es va crear però mai ha estat utilitzat. En segon lloc es tracta de crear un nou 
fitxer anomenat bústia de queixes, suggeriments i consultes que és allà on 
el que faci referència a aquests conceptes. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del
propi personal; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de segur
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 
procedir a la supressió d’un fitxer i a la creació formal d’un nou fitxer
 
Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i 
articles 52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter general o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l
Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 
inscripció al Registre de fitxers públics;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent 
 
Primer.  Suprimir el fitxer Fòrum joventut, atès que no ha estat mai operatiu. No 

existeix informació (dades de caràcter personal) registrada en el fitxer.
 
Segon.  Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 

personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 
referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex I.

 
Tercer.  Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades, la llei de règim ju
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim local, així 

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

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de l

modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aprovació de la supressió d'un fitxer i de la creac ió d'un fitxer nou, ambdós amb 
dades de caràcter personal de titularitat del Conse ll Comarcal del Gironès

explica que es tracta de donar de baixa un fitxer existent anomenat 
joventut que es va crear però mai ha estat utilitzat. En segon lloc es tracta de crear un nou 
fitxer anomenat bústia de queixes, suggeriments i consultes que és allà on 
el que faci referència a aquests conceptes.  

ue el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del

Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, 
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 
procedir a la supressió d’un fitxer i a la creació formal d’un nou fitxer; 

Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i 
articles 52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter general o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l
Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 
inscripció al Registre de fitxers públics; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Suprimir el fitxer Fòrum joventut, atès que no ha estat mai operatiu. No 
existeix informació (dades de caràcter personal) registrada en el fitxer.

Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 
e titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 

referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex I.

Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, la llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim local, així 
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Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 

modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 

2/2004, de 5 de març. 

Aprovació de la supressió d'un fitxer i de la creac ió d'un fitxer nou, ambdós amb 
dades de caràcter personal de titularitat del Conse ll Comarcal del Gironès . 

ent anomenat fòrum 
joventut que es va crear però mai ha estat utilitzat. En segon lloc es tracta de crear un nou 
fitxer anomenat bústia de queixes, suggeriments i consultes que és allà on s'arxivaran tot 

ue el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del seu 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 

etat que s’hi apliquen, 
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 

Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els 
articles 52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter general o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la 
Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 

Suprimir el fitxer Fòrum joventut, atès que no ha estat mai operatiu. No 
existeix informació (dades de caràcter personal) registrada en el fitxer. 

Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 
e titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 

referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex I. 

Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 
rídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim local, així 



 
 

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

 

com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 
reglamentàries que els siguin aplicables.

 
Quart.  El responsable dels fitxe

adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per 
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada 
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 
seus drets d’accés, rectifi
interessats o afectats podran adreçar
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aques
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 
que així s’hagi establert a l’acord d’adjudicació.

 
Cinquè.  De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

l’expedient s'exposarà al púb
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 

 
Sisè.  Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 

del contingut de 
tauler d'anuncis i comunicar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades els 
esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers del Consell 
al Registre de fitxers d’aquesta Agèn

 
6. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  per a la venda del paper i 
cartró procedent del servei de recollida selectiva
 
El Sr. Freixas explica que durant l'exercici 2014 es van ingressar per aquest concepte 
76.544 euros. L'any anterior se'n varen ingressar 87.115 euros.
adjudicar d'acord amb el preu mensual que marca A
i manipulació. Aquest fet els ha permès obtenir 34.229 euros de més per la venta del 
paper i el cartró. Si observeu 
decreixement degut a la substracció d'una part del material dels contenidors
nous plecs segueixen els anteriors de tal manera que el licitador oferta el preu marcat per 
Aspapel més un diferencial. Aquest pot ser 
despeses de gestió o de manipulació
d'avui. Pel que fa als criteris d'adjudicació 
econòmica, per l'edició anual de les papereres de paper i cartró pel foment de la recollida 
selectiva fins a un màxim de 2 punts. 
de que en cas d'empat s'adjudicaria a les empreses amb major nombre de discapacitat
en plantilla. Els plecs finalment estipulen que tindrà preferència per a l'adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del major 
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com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 
reglamentàries que els siguin aplicables. 

El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 
adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per 
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada 
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 
seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els 
interessats o afectats podran adreçar-se al Consell Comarcal del Gironès. 
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aques
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 
que així s’hagi establert a l’acord d’adjudicació. 

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

Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 
del contingut de l’annex I, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
tauler d'anuncis i comunicar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades els 
esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers del Consell 
al Registre de fitxers d’aquesta Agència. 

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  per a la venda del paper i 
cartró procedent del servei de recollida selectiva . 

El Sr. Freixas explica que durant l'exercici 2014 es van ingressar per aquest concepte 
se'n varen ingressar 87.115 euros. El darrer contracte es va 

amb el preu mensual que marca Aspapel sense restar
i manipulació. Aquest fet els ha permès obtenir 34.229 euros de més per la venta del 

Si observeu les dades dels dos darrers anys es pot 
la substracció d'una part del material dels contenidors

nous plecs segueixen els anteriors de tal manera que el licitador oferta el preu marcat per 
. Aquest pot ser negatiu si considera que hi ha de restar unes 

despeses de gestió o de manipulació. Pot ser positiu o bé pot ser 0 com ha estat fins a dia 
criteris d'adjudicació el primer atorga 18 punts per la baixa 

anual de les papereres de paper i cartró pel foment de la recollida 
de 2 punts. En la comissió informativa es va debatre 

de que en cas d'empat s'adjudicaria a les empreses amb major nombre de discapacitat
en plantilla. Els plecs finalment estipulen que tindrà preferència per a l'adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb 
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com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 

rs serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 
adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per 
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 

de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada 
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 

cació, oposició al tractament i cancel·lació els 
se al Consell Comarcal del Gironès. 

En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aquests drets es 
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 

De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
lic pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 

què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran aprovats 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.  

Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 
l’annex I, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 

tauler d'anuncis i comunicar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades els 
esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers del Consell 

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  per a la venda del paper i 

El Sr. Freixas explica que durant l'exercici 2014 es van ingressar per aquest concepte 
darrer contracte es va 

spapel sense restar-li el cost de gestió 
i manipulació. Aquest fet els ha permès obtenir 34.229 euros de més per la venta del 

anys es pot veure un 
la substracció d'una part del material dels contenidors. Aquests 

nous plecs segueixen els anteriors de tal manera que el licitador oferta el preu marcat per 
negatiu si considera que hi ha de restar unes 

pot ser 0 com ha estat fins a dia 
el primer atorga 18 punts per la baixa 

anual de les papereres de paper i cartró pel foment de la recollida 
es va debatre l'aspecte 

de que en cas d'empat s'adjudicaria a les empreses amb major nombre de discapacitats 
en plantilla. Els plecs finalment estipulen que tindrà preferència per a l'adjudicació del 

de treballadors fixes amb 
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discapacitat. Amb aquesta frase de major percentatge s'intenta no afavorir 
empreses sinó a les empreses ubicades a més proximitat i d'unes dimensions més 
reduïdes.  
 
La Sra. Terés manifesta que 
desempat. Pensa que és una posició conservadora. Aquest és un nou contracte que 
afina prou en afavorir persones amb dificultats especials 
de dificultats econòmiques pensa que les administracions públiques tenim aquesta 
obligació d'afavorir que aquelles persones que l'empresa privada 
que és una oportunitat perduda de demostrar que des del Consell Comarcal s'està a favor 
d'aquest tipus de contractacions. El seu vot serà l'abstenció. 
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu grup 
ja van expressar a la comissió 
que aquests criteris només s'apliqui en el cas del desempat sinó que s'hauria d'anar més 
enllà. Si hi ha d'altres administraci
al Consell. Creuen que s'hauria de buscar la manera de fer
es pot fer seria interessant que de cares al futur 
l'opció que els permeti contractar i ajudar a 
fer extensiu a totes les administracions i que totes e
discapacitat.  
 
La Sra. Vilà recorda que ja ho van expressar a la Junta de Po
només tenir aquesta clàusula en cas de desempat 
comentar no es podia fer de cap altra manera per 
agafessin el compromís que en
legal no només en cas de desempat sinó en el plec general. Sempre dins de la legalitat.
 
El Sr. Freixas aclareix que si 
recullen va directe a la fàbric
sigut mai aquesta feina. Comparteix el que diuen els grups
resta de grups, que es pogués fer d'una altra manera. Co
govern ha de seguir la legalitat.
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès 
venda del paper i el cartró procedent de la recollida selectiva de la comarca del Gironès 
amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris de valoració;
 
Sotmesa la proposta a votació queda a
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció del grup 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
venda del paper i el c
del Gironès amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris 
de valoració. 
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Amb aquesta frase de major percentatge s'intenta no afavorir 
sinó a les empreses ubicades a més proximitat i d'unes dimensions més 

La Sra. Terés manifesta que s'hauria de poder posar en les bases no en 
desempat. Pensa que és una posició conservadora. Aquest és un nou contracte que 

afavorir persones amb dificultats especials d'inserció. E
de dificultats econòmiques pensa que les administracions públiques tenim aquesta 
obligació d'afavorir que aquelles persones que l'empresa privada difícilment

és una oportunitat perduda de demostrar que des del Consell Comarcal s'està a favor 
d'aquest tipus de contractacions. El seu vot serà l'abstenció.  

manifesta que el seu grup hi votarà a favor però coincideixen
van expressar a la comissió informativa i a la Junta de Portaveus, 

criteris només s'apliqui en el cas del desempat sinó que s'hauria d'anar més 
enllà. Si hi ha d'altres administracions que ho estan fent no entenen perquè no 

s'hauria de buscar la manera de fer-ho. Si en
seria interessant que de cares al futur s'agafés el compromís de fer

contractar i ajudar a aquestes persones. Pensen que s'hauria de 
s administracions i que totes es mullin per les persones que tenen 

o van expressar a la Junta de Portaveus. T
làusula en cas de desempat és insuficient però com molt bé els van 

no es podia fer de cap altra manera per un problema legal.
agafessin el compromís que en una altra contractació s'estudiï la forma de que pugui ser 

en cas de desempat sinó en el plec general. Sempre dins de la legalitat.

si aquesta tasca comportés triatge seria 
recte a la fàbrica. No hi ha cap manipulació. A la nostra 

omparteix el que diuen els grups. Li agradaria
resta de grups, que es pogués fer d'una altra manera. Com a representa
govern ha de seguir la legalitat.    

Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert, la 
venda del paper i el cartró procedent de la recollida selectiva de la comarca del Gironès 
amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris de valoració;

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

i l'abstenció del grup d’ICV-EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
venda del paper i el cartró procedent de la recollida selectiva de la comarca 
del Gironès amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris 
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Amb aquesta frase de major percentatge s'intenta no afavorir a les grans 
sinó a les empreses ubicades a més proximitat i d'unes dimensions més 

posar en les bases no en cas de 
desempat. Pensa que és una posició conservadora. Aquest és un nou contracte que no 

En aquests moments 
de dificultats econòmiques pensa que les administracions públiques tenim aquesta 

difícilment busca. Creu 
és una oportunitat perduda de demostrar que des del Consell Comarcal s'està a favor 

hi votarà a favor però coincideixen en el fet, i que 
 que no troben lògic 

criteris només s'apliqui en el cas del desempat sinó que s'hauria d'anar més 
perquè no es pot fer 

en aquesta licitació no 
el compromís de fer-ho. Buscant 

Pensen que s'hauria de 
per les persones que tenen 

. També creuen que 
insuficient però com molt bé els van 

un problema legal. Els agradaria que 
la forma de que pugui ser 

en cas de desempat sinó en el plec general. Sempre dins de la legalitat.  

aquesta tasca comportés triatge seria diferent però el que 
nostra comarca no hi ha 

i agradaria, igual que a la 
representant de l'equip de 

vol licitar, mitjançant procediment obert, la 
venda del paper i el cartró procedent de la recollida selectiva de la comarca del Gironès 
amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris de valoració; 

provada amb els vots a favor dels grup de CiU, del 
, del grup de la CUP-PA i de la 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació de la 

artró procedent de la recollida selectiva de la comarca 
del Gironès amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris 
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Segon.  Aprovar el plec de clàusules eonomicoadministratives i tècniques particulars 
que han de regir l’es

 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació, mitjançant procedim
de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 
de la Província i al perfil del contractant.

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidènci

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució.

 
7.1. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell C
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 
l'addenda de pròrroga del c onveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habita tge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu  al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatge.  
 
7.2. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 
l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada al Gironès.
 
El Sr. Freixas recorda que d'aquest tema se'n van donar dades a la comissió informativa. 
Afegeix que es tracta de ratificar la còpia del que es va signar l'any passat. Signen els dos 
convenis que els permeten real
 
Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
Programa de mediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al 
l’habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013 i 2014 es va produir la pròrroga de l'esmentat 
 
Atès que per tal de seguir coordinant i desplegant
de mediació per al lloguer social d'habitatges al Gironès
ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni l’any 20
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al 
d'habitatges al Gironès; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa 
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les 
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Aprovar el plec de clàusules eonomicoadministratives i tècniques particulars 
que han de regir l’esmentada contractació. 

Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 
clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 
de la Província i al perfil del contractant. 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidènci
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució.

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell C
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 

onveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habita tge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu  al programa de mediació per al 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 
l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada al Gironès.  

aquest tema se'n van donar dades a la comissió informativa. 
ficar la còpia del que es va signar l'any passat. Signen els dos 

convenis que els permeten realitzar aquestes dues tasques.  

Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 

ediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 

itjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al 

es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni;

seguir coordinant i desplegant la prestació dels serveis de
per al lloguer social d'habitatges al Gironès, el Consell Comarcal del Gironès 

ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni l’any 2015, de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de mediació 

Consell Comarcal del Gironès disposa de personal suficient per realitzar les 
te d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les 
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Aprovar el plec de clàusules eonomicoadministratives i tècniques particulars 

Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 
clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 

ent obert atenent a diferents criteris de valoració 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 

Municipal, i facultar la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell C omarcal del 
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 

onveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habita tge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu  al programa de mediació per al 

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 de desembre de 2014, i aprovaci ó de la subscripció de 
l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a 

aquest tema se'n van donar dades a la comissió informativa. 
ficar la còpia del que es va signar l'any passat. Signen els dos 

Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 

ediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 

itjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 

conveni; 

la prestació dels serveis del Programa 
, el Consell Comarcal del Gironès 

, de col·laboració amb 
de mediació per al lloguer social 

personal suficient per realitzar les 
te d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les 
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actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de desembre de 2014, d'aprovació de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatge;
 
Vistos sengles informes d'intervenci
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció del grup de la CUP
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 29 de desembre de 2014
col·laboració entre
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatge. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada al Gironès
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 
Dret a l’Habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013 i 2014 es va produir la pròrroga de l'esmentat conv
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, que disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, té interès en seguir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’assessorament en matèria d’habitatge respecte 
de diverses tasques de competència
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de desembre de 2014, d'aprovació de
d'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habita
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge 
 
Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 29 de desembre de 2014;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció del grup de la CUP
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
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actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
, d'aprovació de la subscripció del Conveni de col·laboració entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatge; 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 29 de desembre de 2014;

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

i l'abstenció del grup de la CUP-PA. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
29 de desembre de 2014, i aprovar la subscripció del Conveni de 

col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 

Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 

al Gironès, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de 
es parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 

diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 
 

es va produir la pròrroga de l'esmentat conv

Consell Comarcal del Gironès, que disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les direccions de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, té interès en seguir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’assessorament en matèria d’habitatge respecte 

competència de la Generalitat de Catalunya; 

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
, d'aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès; 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 29 de desembre de 2014;

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

i l'abstenció del grup de la CUP-PA. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 
la subscripció del Conveni de col·laboració entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 

ó i de secretaria de data 29 de desembre de 2014; 

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

Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
la subscripció del Conveni de 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social 

Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 

, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de 
es parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 

diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 

es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni; 

Consell Comarcal del Gironès, que disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 

ireccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, té interès en seguir col·laborant amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’assessorament en matèria d’habitatge respecte 

Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 
la subscripció del conveni de col·laboració i 

tge de Catalunya i el Consell Comarcal del 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 29 de desembre de 2014; 

dels grup de CiU, del 
d’ICV-EUiA-E i de la 
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Primer.   Ratificar el decret de la Presidè

data 29 de desembre de 2014
col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
situada al Gironès

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
8. Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'exped ient d'alteració dels termes 
municipals d'Aiguaviva (Gironès) i de Riudellots de  la Selva (la Sel
per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'un tràmit burocràtic. Aquests dos municipis han 
atermenat la seva partió i al tractar
ha de ser aprovada pels dos consells comarcals. 
 
Vist que l'Ajuntament de Riud
presentar al Registre General d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 
6438/2014 una sol·licitud d'informe sobre l'expedient d'alteració dels termes municipals 
d'Aiguaviva (Gironès) i de Riudellots de la Selva (la Selva);
 
Atès que en l'expedient administratiu consta la memòria justificativa de l'alteració dels 
termes municipals d'Aiguaviva i de Riudellots de la Selva; el plànol de la nova delimitació 
de la zona objecte de l'alteració dels te
usos públics i aprofitaments i també obligacions, deutes i càrregues i l'assignació del 
personal; els pactes intermunicipals entre ambdós municipis. I, finalment, l'expedient es 
completa amb els pactes intermunicipals entre ambdós ajuntaments;
 
De conformitat amb els art. 12 i 17 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els art. 5, 6 i 14.2.q 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 i l'art. 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de municipis;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Informar favorablement l'expedient promogut pels ajuntaments d'Aiguaviva i 

de Riudellots de la Selva, 
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments d'Aiguaviva i de Riudellots de la 

Selva. 
 
9. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera 
 
El Sr. Freixas explica que l'any 2010 que es va signar el primer conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera 
d'habitatge en el nucli antic
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Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
29 de desembre de 2014, i aprovar la subscripció del conveni de 

col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
situada al Gironès. 

Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'exped ient d'alteració dels termes 
municipals d'Aiguaviva (Gironès) i de Riudellots de  la Selva (la Sel
per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva . 

El Sr. Freixas explica que es tracta d'un tràmit burocràtic. Aquests dos municipis han 
atermenat la seva partió i al tractar-se de municipis de dues comarques diferents aquesta 
ha de ser aprovada pels dos consells comarcals.  

Vist que l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, en data 30 de desembre de 2014, va 
presentar al Registre General d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 
6438/2014 una sol·licitud d'informe sobre l'expedient d'alteració dels termes municipals 

dellots de la Selva (la Selva); 

Atès que en l'expedient administratiu consta la memòria justificativa de l'alteració dels 
termes municipals d'Aiguaviva i de Riudellots de la Selva; el plànol de la nova delimitació 
de la zona objecte de l'alteració dels termes municipals; la divisió de béns, drets accions, 
usos públics i aprofitaments i també obligacions, deutes i càrregues i l'assignació del 
personal; els pactes intermunicipals entre ambdós municipis. I, finalment, l'expedient es 

termunicipals entre ambdós ajuntaments; 

De conformitat amb els art. 12 i 17 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els art. 5, 6 i 14.2.q del Decret legislatiu 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya i l'art. 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

i de les mancomunitats de municipis; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Informar favorablement l'expedient promogut pels ajuntaments d'Aiguaviva i 
de Riudellots de la Selva, per a l'alteració dels seus termes municipals.

Comunicar aquest acord als ajuntaments d'Aiguaviva i de Riudellots de la 

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcionament d’una oficina d’habitatge

El Sr. Freixas explica que l'any 2010 que es va signar el primer conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per 
d'habitatge en el nucli antic d'aquest municipi. A l'inici es va crear perquè aquest 
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ncia del Consell Comarcal del Gironès, de 
la subscripció del conveni de 

col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge 

Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'exped ient d'alteració dels termes 
municipals d'Aiguaviva (Gironès) i de Riudellots de  la Selva (la Sel va) presentada 

El Sr. Freixas explica que es tracta d'un tràmit burocràtic. Aquests dos municipis han 
se de municipis de dues comarques diferents aquesta 

ellots de la Selva, en data 30 de desembre de 2014, va 
presentar al Registre General d'Entrada del Consell Comarcal del Gironès amb núm. 
6438/2014 una sol·licitud d'informe sobre l'expedient d'alteració dels termes municipals 

Atès que en l'expedient administratiu consta la memòria justificativa de l'alteració dels 
termes municipals d'Aiguaviva i de Riudellots de la Selva; el plànol de la nova delimitació 

rmes municipals; la divisió de béns, drets accions, 
usos públics i aprofitaments i també obligacions, deutes i càrregues i l'assignació del 
personal; els pactes intermunicipals entre ambdós municipis. I, finalment, l'expedient es 

De conformitat amb els art. 12 i 17 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els art. 5, 6 i 14.2.q del Decret legislatiu 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya i l'art. 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

Informar favorablement l'expedient promogut pels ajuntaments d'Aiguaviva i 
per a l'alteració dels seus termes municipals. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments d'Aiguaviva i de Riudellots de la 

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
per al funcionament d’una oficina d’habitatge . 

El Sr. Freixas explica que l'any 2010 que es va signar el primer conveni de col·laboració 
per obrir una oficina 

d'aquest municipi. A l'inici es va crear perquè aquest 
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participava el projecte de Barris. 
conveni.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge;
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge al nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 
que ja està oferint el Consell Comarcal;
 
Vist que és voluntat de l'Ajuntament de Llagostera mantenir el servei d'ofi
en el municipi; 
 
Vist que en data 22 de juny 2010 es va signar un primer conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'una oficina 
d'habitatge al nucli antic de Llagostera i es valora molt positivament la tasca feta fins ara i 
per això s'han anat renovant els convenis;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de Llagostera 
d’habitatge. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
10. Aprovació del text de la proposta d'acord de col·la boració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilobí d’Ony ar per compensar la quota 
pendent amb el Consorc i de la Crosa
 
El Sr. Freixas recorda que aquest tema s'ha tractat en les dues darreres comissions 
informatives. Porten a aprovació l'acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'ajuntament de Vilobí d'Onyar que és qui s'ha fet càrrec del que quedava 
pendent de la dissolució del Consorci de la Crosa. S'ha arribat a un acord per compensar 
la quota pendent del Consell en vers aquest Consorci. Aquesta quota ascendia a 9.000 
euros. Els tècnics del Consell Comarcal del Gironès prestaran serveis a l'ajuntame
valorats en aquesta quantitat. 
 
Atès que el Ple de data 17 de desembre de 2014 va aprovar 
Consorci de la Crosa, aprovat 
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de Barris. Aquest ha mostrat el seu interès per renovar aquest 

ue el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
abitatge en virtut de conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014;

ue el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 

rmacions en matèria d’habitatge; 

rear una Oficina d’habitatge al nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 
que ja està oferint el Consell Comarcal; 

ue és voluntat de l'Ajuntament de Llagostera mantenir el servei d'ofi

juny 2010 es va signar un primer conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'una oficina 
d'habitatge al nucli antic de Llagostera i es valora molt positivament la tasca feta fins ara i 

'han anat renovant els convenis; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcionament 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 

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

Aprovació del text de la proposta d'acord de col·la boració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilobí d’Ony ar per compensar la quota 

i de la Crosa . 

El Sr. Freixas recorda que aquest tema s'ha tractat en les dues darreres comissions 
informatives. Porten a aprovació l'acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'ajuntament de Vilobí d'Onyar que és qui s'ha fet càrrec del que quedava 
pendent de la dissolució del Consorci de la Crosa. S'ha arribat a un acord per compensar 
la quota pendent del Consell en vers aquest Consorci. Aquesta quota ascendia a 9.000 
euros. Els tècnics del Consell Comarcal del Gironès prestaran serveis a l'ajuntame
valorats en aquesta quantitat.  

el Ple de data 17 de desembre de 2014 va aprovar l'acord de dissolució 
aprovat en la seva sessió del Ple de data 20 de novembre de 2014
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Aquest ha mostrat el seu interès per renovar aquest 

ue el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
abitatge en virtut de conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de 

de data 31 de desembre de 2014; 

ue el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 

rear una Oficina d’habitatge al nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 

ue és voluntat de l'Ajuntament de Llagostera mantenir el servei d'oficina d'habitatge 

juny 2010 es va signar un primer conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'una oficina 
d'habitatge al nucli antic de Llagostera i es valora molt positivament la tasca feta fins ara i 

entre el Consell Comarcal del 
funcionament de l'oficina 

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

Aprovació del text de la proposta d'acord de col·la boració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilobí d’Ony ar per compensar la quota 

El Sr. Freixas recorda que aquest tema s'ha tractat en les dues darreres comissions 
informatives. Porten a aprovació l'acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'ajuntament de Vilobí d'Onyar que és qui s'ha fet càrrec del que quedava 
pendent de la dissolució del Consorci de la Crosa. S'ha arribat a un acord per compensar 
la quota pendent del Consell en vers aquest Consorci. Aquesta quota ascendia a 9.000 
euros. Els tècnics del Consell Comarcal del Gironès prestaran serveis a l'ajuntament 

l'acord de dissolució del 
data 20 de novembre de 2014, 
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i es va facultar, tan àmpliament com en dret sig
Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució de l'acord de dissolució 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no disposa dels mitjans tècnics adequats per la 
direcció d’obres i considera adient que els serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Gironès puguin prestar aquests serveis fins a l’import consignat de 9.000,00 
reconegut al Consorci de la Crosa, i, en contrapartida, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
liquidarà els deutes pendents per aquest import;
 
Vista la proposta d'acord de col·
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per compensar 
Crosa; 
 
Vistos els informes de Secretaria de 27 de gener de 2015 i d'Intervenció de 4 de febrer de 
2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la proposta 

Gironès i l’Ajuntament de 
amb el Consorci de la 

 
Segon. Comunicar-ho a 
 
 
11. Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:

1) del Castell de Taialà a Sant Gregori
2) del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori
3) del pont de Can Carrera a Sant Gregori
4) del pont de Ferro a Sant 
5) del pont del Castell (est) a Sant Gregori
6) del pont del Castell (oest) a Sant Gregori
7) del pont d'en Batlle a Sant Gregori
8) del pont d'en Toni a Sant Gregori

 
El Sr. Roca explica que aque
tenen identificats i catalogats en el POUM de Sant Gregori. En tenen més de seixanta
Aniran passat en diferents paquets pel ple del Consell Comarcal
és un municipi de menys de 5.000 habitants 
Comarcal del Gironès. Explica 
comprovació.  
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Castell de Taialà a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

, 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 

de dissolució del Consorci de la Crosa; 

Atès que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no disposa dels mitjans tècnics adequats per la 
direcció d’obres i considera adient que els serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Gironès puguin prestar aquests serveis fins a l’import consignat de 9.000,00 
reconegut al Consorci de la Crosa, i, en contrapartida, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
liquidarà els deutes pendents per aquest import; 

de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
ar per compensar la quota pendent amb e

Vistos els informes de Secretaria de 27 de gener de 2015 i d'Intervenció de 4 de febrer de 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

següent acord: 

la proposta d'acord de col·laboració entre el Consell 
juntament de Vilobí d’Onyar per compensar 

onsorci de la Crosa que ascendeix a 9.000,00 €.

 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:
1) del Castell de Taialà a Sant Gregori  
2) del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori  
3) del pont de Can Carrera a Sant Gregori  
4) del pont de Ferro a Sant Gregori  
5) del pont del Castell (est) a Sant Gregori  
6) del pont del Castell (oest) a Sant Gregori  
7) del pont d'en Batlle a Sant Gregori  
8) del pont d'en Toni a Sant Gregori . 

est és un primer grup de béns culturals d'interès lo
identificats i catalogats en el POUM de Sant Gregori. En tenen més de seixanta

diferents paquets pel ple del Consell Comarcal. Atès que Sant Gregori 
municipi de menys de 5.000 habitants legalment ha de passar pel ple d

Explica que l'ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal la seva 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Castell de Taialà a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
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ui menester, el president del Consell 
Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 

Atès que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no disposa dels mitjans tècnics adequats per la 
direcció d’obres i considera adient que els serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Gironès puguin prestar aquests serveis fins a l’import consignat de 9.000,00 €, com a dret 
reconegut al Consorci de la Crosa, i, en contrapartida, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

omarcal del Gironès i 
mb el Consorci de la 

Vistos els informes de Secretaria de 27 de gener de 2015 i d'Intervenció de 4 de febrer de 

onsell Comarcal del 
nyar per compensar la quota pendent 

. 

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:  

urals d'interès local que 
identificats i catalogats en el POUM de Sant Gregori. En tenen més de seixanta. 

. Atès que Sant Gregori 
de passar pel ple del Consell 

encarregat al Consell Comarcal la seva 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
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atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Castell de Taialà, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont de Can Carrasquet a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens imm
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont de Can Carrasquet, situat

a bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en fa
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
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atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Castell de Taialà, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont de Can Carrasquet a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont de Can Carrasquet, situat al municipi de Sant Gregori
a bé cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de 

de Sant Gregori, com a bé 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

obles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de 

de Sant Gregori, com 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 
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Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont de Can Carrera a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont de Can Carrera, situat

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont de Ferro a Sant Gregori com a bé 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont de Ferro, situat

cultural d’interès local.
 

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

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont de Can Carrera a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont de Can Carrera, situat al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

ncia s'aprova el següent acord: 

el Pont de Ferro, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 
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ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de 

de Sant Gregori, com a 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de 

de Sant Gregori, com a bé 
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Segon. Comunicar aquest 
Catalunya perquè en faci la inscripció 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont del Castell (est) a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont del Castell (est), situat

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont del Castell (oest) a Sant Greg
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
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aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont del Castell (est) a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont del Castell (est), situat al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont del Castell (oest) a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de 

de Sant Gregori, com a 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de 
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En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont del Castell (oest), situat

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont d'en Batlle a Sant Gregori
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels ben
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont d'en Batlle, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pont d'en Toni a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretari
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont del Castell (oest), situat al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont d'en Batlle a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont d'en Batlle, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Pont d'en Toni a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

ecretaria del Consell Comarcal del Gironès
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de Sant Gregori, com a 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

s immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 

Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de 

de Sant Gregori, com a bé 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 de 
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gener de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
gener de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el Pont d'en Toni, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la in
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
 
12. Aprovació de l’extinció de la concessió administrat iva per a l’explotació de 
l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del 
 
El Sr. Roca explica que es tracta d'un tràmit que ha de ser aprovat pel Ple ja que el seu 
dia aquesta adjudicació la va concedir aquest òrgan. 
pendent amb el Consell de 4.496,
per valor de 1.680 euros. En aq
concessió. Hi havia diverses empreses interessades però finalment cap es va acabar 
presentant. La licitació va quedar desert
d'hostaleria per si podíem col·laborar en 
descartat, tot i que ho van trobar interessant. No ho descarten en un futur. Ara segueixen 
treballant per omplir aquest espai. 
han de parlar la propera setmana
 
Vist que aquesta presidència, de conformitat amb l'art 109 del Reial decret 1098/2001, va 
iniciar l'expedient de resolució del contracte de la conces
l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès que fou notificat 
a l'empresari Xavier Altayó i Agustí, amb DNI núm. 38 801 524
contracte; 
 
Atès que l'esmentat contractista no ha form
interessos una vegada transcorregut el termini atorgat de presentació d'al·legacions;
 
Vist l'informe emès per la tresorera comarcal en relació amb l'estat del deute actual al 
repecte de la concessió corresponent a la
l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès;
 
Vist l'informe de la gerència de data 30 de desembre de 2014;
 
Vistos els art. 260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) sobre l’extinció i els efectes 
de l’extinció de la concessió, respectivament, així com, el plec de clàusules t
administratives que ha de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, en règim de 
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Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

el Pont d'en Toni, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Aprovació de l’extinció de la concessió administrat iva per a l’explotació de 
l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès.  

El Sr. Roca explica que es tracta d'un tràmit que ha de ser aprovat pel Ple ja que el seu 
va concedir aquest òrgan. Els adjudicataris 

amb el Consell de 4.496,51 euros. S'ha procedit a incautar 
En aquest sentit comenta que es va procedir a 

i havia diverses empreses interessades però finalment cap es va acabar 
a quedar deserta. Van estar parlant amb representant

col·laborar en aquest espai. De moment aquests ho han 
tot i que ho van trobar interessant. No ho descarten en un futur. Ara segueixen 

treballant per omplir aquest espai. Hi ha alguna entitat i alguna empresa interessada
parlar la propera setmana. Segueixen treballant en aquest aspecte. 

Vist que aquesta presidència, de conformitat amb l'art 109 del Reial decret 1098/2001, va 
iniciar l'expedient de resolució del contracte de la concessió administrativa per a 
l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès que fou notificat 
a l'empresari Xavier Altayó i Agustí, amb DNI núm. 38 801 524-H, concessionari del 

Atès que l'esmentat contractista no ha formulat al·legacions en defensa dels seus 
interessos una vegada transcorregut el termini atorgat de presentació d'al·legacions;

Vist l'informe emès per la tresorera comarcal en relació amb l'estat del deute actual al 
repecte de la concessió corresponent a la concessió administrativa per a l’explotació de 
l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès; 

Vist l'informe de la gerència de data 30 de desembre de 2014; 

Vistos els art. 260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) sobre l’extinció i els efectes 
de l’extinció de la concessió, respectivament, així com, el plec de clàusules t
administratives que ha de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, en règim de 
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Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de 

de Sant Gregori, com a bé 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

Aprovació de l’extinció de la concessió administrat iva per a l’explotació de 

El Sr. Roca explica que es tracta d'un tràmit que ha de ser aprovat pel Ple ja que el seu 
Els adjudicataris tenen un deute 

. S'ha procedit a incautar la fiança dipositada 
procedir a licitar aquesta 

i havia diverses empreses interessades però finalment cap es va acabar 
epresentants de l'escola 

aquest espai. De moment aquests ho han 
tot i que ho van trobar interessant. No ho descarten en un futur. Ara segueixen 

alguna empresa interessada. Hi 
treballant en aquest aspecte.  

Vist que aquesta presidència, de conformitat amb l'art 109 del Reial decret 1098/2001, va 
sió administrativa per a 

l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès que fou notificat 
H, concessionari del 

ulat al·legacions en defensa dels seus 
interessos una vegada transcorregut el termini atorgat de presentació d'al·legacions; 

Vist l'informe emès per la tresorera comarcal en relació amb l'estat del deute actual al 
administrativa per a l’explotació de 

Vistos els art. 260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) sobre l’extinció i els efectes 
de l’extinció de la concessió, respectivament, així com, el plec de clàusules tècniques i 
administratives que ha de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, en règim de 
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concessió administrativa de l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb el
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció del grup 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar l’extinció d

de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès, de conformitat amb l'art. 
260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens lo
comporta la terminació del contracte i el consegüent cessament de la gestió 
del concessionari.

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

de quants documents siguin necessaris
especial per a la reclamació del pagament de l'import de la liquidació del 
contracte xifrada en 
concessió administrativa per a l’explotació de l’espai de gastronomia del 
Centre de Visitants del Gironès atorgada en favor del Sr. Xavier Altayó i 
Agustí, amb DNI núm. 38 801 524

 
Tercer. Aprovar la incautació de la fiança dipositada per import de 1.680,00 

respondre de les obligacions pendents, sense perjudici de la subsistència de 
la responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que excedeix de la 
garantia confiscada. No reclamar a
perjudicis. 

 
Quart.  Notificar aquest acord al contractista.
 
13. Dictàmens i mocions d’urgència
  
No n'hi ha.  
 
14. Precs preguntes i interpel·lacions
 
La Sra. Terés pregunta quina és la posició del consell 
amb la mediació que es va portar a terme ahir amb l'empresa AJ RUZ i seus els 
treballadors. Recorda que la vaga fa 121 dies que dura. 
 
El Sr. Freixas explica que la mediació d'ahir té 
de donar l'hauria de donar demà. Ara la única dosa que pot explicar 
han fet aquests dies. Han fet seure a parlar a les parts implicade
que aquests siguin profitosos per les dues parts. 
emprendran cap acció. Saben
l'empresa realitzi una oferta als treballadors a la taula negociadora i posterior
portarà a terme una assemblea de
l'empresa. Donarà la seva opinió un cop sà
en surti ben parat inclòs el consell co
Si les coses no funcionen faran el que s'hagi de fer. No
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concessió administrativa de l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants 

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

i l'abstenció del grup d’ICV-EUiA-E. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l’extinció de la concessió administrativa per a l’explotació de l’espai 
de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès, de conformitat amb l'art. 
260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). L’extinció de la concessió 
comporta la terminació del contracte i el consegüent cessament de la gestió 
del concessionari. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord,
especial per a la reclamació del pagament de l'import de la liquidació del 
contracte xifrada en 4.486,51 € i en qualitat de deute pendent de la 

administrativa per a l’explotació de l’espai de gastronomia del 
entre de Visitants del Gironès atorgada en favor del Sr. Xavier Altayó i 

Agustí, amb DNI núm. 38 801 524-H. 

la incautació de la fiança dipositada per import de 1.680,00 
respondre de les obligacions pendents, sense perjudici de la subsistència de 
la responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que excedeix de la 
garantia confiscada. No reclamar al contractista indemnització per danys i 

Notificar aquest acord al contractista. 

Dictàmens i mocions d’urgència  

Precs preguntes i interpel·lacions   

ina és la posició del consell Comarcal del Gi
amb la mediació que es va portar a terme ahir amb l'empresa AJ RUZ i seus els 
treballadors. Recorda que la vaga fa 121 dies que dura.  

El Sr. Freixas explica que la mediació d'ahir té continuïtat a demà. La resposta que 
demà. Ara la única dosa que pot explicar fer 

han fet aquests dies. Han fet seure a parlar a les parts implicades. Espera
siguin profitosos per les dues parts. Fins que no vegi

rendran cap acció. Saben per qui falla la cosa. Demà a la tarda està previst que 
l'empresa realitzi una oferta als treballadors a la taula negociadora i posterior
portarà a terme una assemblea de treballadors per discutir l'ofer

Donarà la seva opinió un cop sàpiga el resultat final. Ara mateix vol que tothom 
inclòs el consell comarcal que es l'administració que els ha contractat.

faran el que s'hagi de fer. No està tancat a res
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concessió administrativa de l’explotació de l’espai de gastronomia del Centre de Visitants 

s vots a favor dels grup de CiU, del 
, del grup de la CUP-PA i de la 

e la concessió administrativa per a l’explotació de l’espai 
de gastronomia del Centre de Visitants del Gironès, de conformitat amb l'art. 
260 i 261 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

cals (ROAS). L’extinció de la concessió 
comporta la terminació del contracte i el consegüent cessament de la gestió 

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

especial per a la reclamació del pagament de l'import de la liquidació del 
en qualitat de deute pendent de la 

administrativa per a l’explotació de l’espai de gastronomia del 
entre de Visitants del Gironès atorgada en favor del Sr. Xavier Altayó i 

la incautació de la fiança dipositada per import de 1.680,00 €, per 
respondre de les obligacions pendents, sense perjudici de la subsistència de 
la responsabilitat del contractista pel que fa a l’import que excedeix de la 

l contractista indemnització per danys i 

Comarcal del Gironès en relació 
amb la mediació que es va portar a terme ahir amb l'empresa AJ RUZ i seus els 

continuïtat a demà. La resposta que hauria 
fer és explicar el que 

s. Espera que doni fruits i 
ins que no vegi el resultat no 

per qui falla la cosa. Demà a la tarda està previst que 
l'empresa realitzi una oferta als treballadors a la taula negociadora i posteriorment es 

treballadors per discutir l'oferta presentada per 
piga el resultat final. Ara mateix vol que tothom 

rcal que es l'administració que els ha contractat. 
està tancat a res. Han aplaçat una 
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decisió perquè els semblava que s'hav
actuaran i faran el que s'hagi de fer.
 
La Sra. Terés manifesta que s'haurien de saber els terminis
dura, hi ha una sentència i dues sancions econòmiques. Pregunta què més han d'esperar 
per rescindir el contracte a aquesta empresa.
d'il·legalitats. Està claríssim hi ha una sentència i dues sancions. 
 
El Sr. Freixas respon a la Sra
no es ni ferma. La Sra. Terés 
coses que són veritats a mitges. 
complirà. Ell el que vol és que aquesta problemàtica es solucioni i no vol
aforament ni en cap altre, posar més llenya al foc. 
posar-hi tota l'aigua possible per apagar el foc. Reitera que faran el que s'hagi de fe
sempre d'acord amb la normativa. No
S'ha de fer el que toca fer. Aquesta és la diferència que hi ha entre la Sra. Terés i ell. Ella 
pot actuar amb el cor i ell ha d'actuar amb la normativa a la mà.
 
El Sr. Álvarez comenta que el seu grup volia fer pre
ara faran un prec. Un cop s'hagi acabat aquesta mediació 
Junta de Portaveus per informar 
aquest tema.  
 
El Sr. Freixas hi està totalment d'acord. Els mantindrà i
 
La Sra. Vilà respecte al mateix tema demana igual que el grup socialista que els informin
Pregunta si l'empresa compleix amb el Consell 
 
El Sr. Freixas respon que sí.  
 
El president informa que el dia 25 de febrer es portarà a terme un Consell d'Alcaldes i tot 
seguit una Junta General del 
els ajuntaments s'havien d'haver adherit al Consorci. N'hi ha alguns que no ho han fet 
perquè potser creuen que no ho han
han tingut ple o junta. És necessari que els que hi estiguin interessants realitzin l'adhesió 
pertinent. Atès que la Junta que es portarà a terme el dia 25 serà la primera aprofitaran 
per donar informació de tots els temes que calgui
 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 
                                               
El president 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
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ecisió perquè els semblava que s'havia de resoldre. En el cas que no es resolgui 
actuaran i faran el que s'hagi de fer.  

a Sra. Terés manifesta que s'haurien de saber els terminis. La vaga fa 
i dues sancions econòmiques. Pregunta què més han d'esperar 

per rescindir el contracte a aquesta empresa. Manifesta que si no fan
hi ha una sentència i dues sancions.  

la Sra. Terés que l'està acusant de còmplice d'una sentència que 
La Sra. Terés el vol fer entrar a un lloc que no hi vol entrar. Li està dient 

coses que són veritats a mitges. Indica que si la sentència no es torna ferma no es 
vol és que aquesta problemàtica es solucioni i no vol

posar més llenya al foc. Ja n'hi ha massa de llenya H
tota l'aigua possible per apagar el foc. Reitera que faran el que s'hagi de fe

pre d'acord amb la normativa. No sempre es pot fer el que es voldria fer amb el cor. 
S'ha de fer el que toca fer. Aquesta és la diferència que hi ha entre la Sra. Terés i ell. Ella 
pot actuar amb el cor i ell ha d'actuar amb la normativa a la mà.  

a que el seu grup volia fer preguntes sobre aquest mateix tema
un prec. Un cop s'hagi acabat aquesta mediació demana que se'ls convoqui a la 

rtaveus per informar de la situació i de quines accions emprendrà

alment d'acord. Els mantindrà informats quan se sàpiga quelcom. 

La Sra. Vilà respecte al mateix tema demana igual que el grup socialista que els informin
compleix amb el Consell tota la normativa.  

 

El president informa que el dia 25 de febrer es portarà a terme un Consell d'Alcaldes i tot 
 Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Recorda que tot 

en d'haver adherit al Consorci. N'hi ha alguns que no ho han fet 
perquè potser creuen que no ho han de fer però n'hi ha alguns que no ho fan perquè no 

És necessari que els que hi estiguin interessants realitzin l'adhesió 
Atès que la Junta que es portarà a terme el dia 25 serà la primera aprofitaran 

per donar informació de tots els temes que calgui.   

La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

                                                 
El secretari general 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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ia de resoldre. En el cas que no es resolgui 

La vaga fa 121 dies que 
i dues sancions econòmiques. Pregunta què més han d'esperar 

Manifesta que si no fan res són còmplices 

mplice d'una sentència que 
el vol fer entrar a un lloc que no hi vol entrar. Li està dient 

i la sentència no es torna ferma no es 
vol és que aquesta problemàtica es solucioni i no vol, ni en aquest 

Ja n'hi ha massa de llenya Han intentat 
tota l'aigua possible per apagar el foc. Reitera que faran el que s'hagi de fer 

voldria fer amb el cor. 
S'ha de fer el que toca fer. Aquesta és la diferència que hi ha entre la Sra. Terés i ell. Ella 

tes sobre aquest mateix tema però 
demana que se'ls convoqui a la 

emprendrà el consell en 

ormats quan se sàpiga quelcom.  

La Sra. Vilà respecte al mateix tema demana igual que el grup socialista que els informin. 

El president informa que el dia 25 de febrer es portarà a terme un Consell d'Alcaldes i tot 
Salt. Recorda que tot 

en d'haver adherit al Consorci. N'hi ha alguns que no ho han fet 
e fer però n'hi ha alguns que no ho fan perquè no 

És necessari que els que hi estiguin interessants realitzin l'adhesió 
Atès que la Junta que es portarà a terme el dia 25 serà la primera aprofitaran 

La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 


