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ORDINÀRIA  DEL PLE DEL  

PROPPASSAT 21 D'OCTUBRE DE 2015 

1 

  PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 6/15 
Caràcter:  ordinària 
Data: vint-i-u d'octubre de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts a 
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Jaume Busquets i Arnau  
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Juan María Castel i Sucarrat  
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama  
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 

ACTA NÚM. 6/15 

de dos mil quinze (21/10/2015) 
e les set i cinc minuts a un quart de nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Joan Antoni Simon i Fernández  

 
BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA
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GUANYEM BARCELONA -E: 



 
 

 

Neus Jou i Marí, secretaria accidental 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
Excusa la seva absència: 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
de 2015. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres.
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
de 2015. 
 
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.
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
 - Donar compte de l'execució pressupostària del segon tr
 
 - Donar compte dels informes de morositat
 
 - Donar compte de línies foname
 
La Sra. Dalmau comenta que tal i com es
informativa es dóna compte de l'estat d'execució 
s'ha tramès al MINHAP, concretament el dia 28 de juliol. Ha estat a disposició dels 
consellers i conselleres comarcals. Es dóna compte també de l'informe del període mig de 
pagament corresponent al segon trimestre del
amb un PMP de 22,89 dies. Pel que fa a 
ens situem amb un període mig de pagament del Consell Comarcal dels pagaments 
realitzats en 59,06 dies, pel que fa a l'Escola 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt de 211,06 dies.
documents pendents de pagament a final del trimestre ens situem al consell comarcal 
amb 43 dies, el Consorci de Benestar Social
del Gironès amb 86,95. També es dó
del Consell de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016 que es va aprovar 
per decret de presidència i que s'ha tramès al 
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 346
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions 
s'han adjudicat dos lots de transport escolar. El primer referit a 
de cinc ampliacions degut a l'augment del nombre d'alumnes
 
El president destaca les gestions 
delegada territorial a Girona, amb el Delegat del Govern i a
a la situació econòmica del Consel
Explica que del Fons de Cooperació de l'any 2013 encara els deuen 40.000 euros i del 
2014 els mesos d'octubre, novembre i desembre
d'euros. Pel que fa a l'any 2015 

a accidental per absència del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Marta Dalmau i Palom, interventora  

Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 15

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.

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 22

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.  

de l'execució pressupostària del segon tr imestre de 2015

Donar compte dels informes de morositat . 

línies foname ntals del pressupost 2016.  

La Sra. Dalmau comenta que tal i com es va posar en coneixement de la c
informativa es dóna compte de l'estat d'execució pressupostaria del segon trime

, concretament el dia 28 de juliol. Ha estat a disposició dels 
consellers i conselleres comarcals. Es dóna compte també de l'informe del període mig de 
pagament corresponent al segon trimestre del 2015. El grup consell comarcal 

. Pel que fa a l'informe de morositat referit al seg
eríode mig de pagament del Consell Comarcal dels pagaments 

realitzats en 59,06 dies, pel que fa a l'Escola de Música del Gironès és de 44,47 dies i el 
estar Social Gironès Salt de 211,06 dies. Pel que fa a les factures o 

documents pendents de pagament a final del trimestre ens situem al consell comarcal 
amb 43 dies, el Consorci de Benestar Social Gironès Salt 104,88 dies i l'Escola de Música 

86,95. També es dóna compte de l'aprovació per part de la presidència 
del Consell de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016 que es va aprovar 

ecret de presidència i que s'ha tramès al MINHAP.   

an aprovat els decrets del 346/2015 al 504/2015
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions 

dos lots de transport escolar. El primer referit a set renovacions i 
cinc ampliacions degut a l'augment del nombre d'alumnes. 

El president destaca les gestions realitzades amb la Generalitat de Catalunya, 
amb el Delegat del Govern i amb les conselleries pel que fa 

Consell. No es cansa de repetir-ho, és gestionar la misèria. 
ooperació de l'any 2013 encara els deuen 40.000 euros i del 

re, novembre i desembre. Aproximadament els deuen un
2015 no els han pagat res. La insistència per part d'aquesta 
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per absència del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 

rany de l’acta del proppassat 15  de juliol 

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

rany de l’acta del proppassat 22  de juliol 

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. 

imestre de 2015 . 

va posar en coneixement de la comissió 
del segon trimestre que 

, concretament el dia 28 de juliol. Ha estat a disposició dels 
consellers i conselleres comarcals. Es dóna compte també de l'informe del període mig de 

l grup consell comarcal es situa 
l'informe de morositat referit al segon trimestre 

eríode mig de pagament del Consell Comarcal dels pagaments 
és de 44,47 dies i el 

Pel que fa a les factures o 
documents pendents de pagament a final del trimestre ens situem al consell comarcal 

Gironès Salt 104,88 dies i l'Escola de Música 
na compte de l'aprovació per part de la presidència 

del Consell de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016 que es va aprovar 

/2015 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions 

set renovacions i el segon 

realitzades amb la Generalitat de Catalunya, amb la 
mb les conselleries pel que fa 

s gestionar la misèria. 
ooperació de l'any 2013 encara els deuen 40.000 euros i del 

. Aproximadament els deuen un milió 
. La insistència per part d'aquesta 



 
 

 

presidència a la Generalitat de Catalunya és gairebé diària
És cert que amb la situació en la que es troba el govern de la Generalitat de Catalunya és 
difícil de parlar-hi però segueixen insistint. 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
4. Aprovació i ratificació del nomenament dels 
òrgans col·legiats que siguin de la competència del  Ple
 
El president explica que es tracta de ratificar el nomenament del Sr. 
representant en el Consorci de Benestar Social Gironès 
estipulen que com a representants del Consell hi han de ser 
i el president. Atenent que ell mateix és el president i el conseller de l'àrea 
nomenar un representant i es 
 
Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomena
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa;
 
Vista la resolució de la presidència 
d'octubre de 2015, referent al nomenament d
Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la 
Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès Salt
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup de la CUP-PA. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 2 d'octubre 
Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del 
Gironès a la Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt. 

 
Segon. Comunicar aquest acord 
 
5. Aprovació inicial de la mo
 
La Sra. Carabellido exposa que els imports de les taxes no es modifiquen. Pel que fa als 
preus públics tots es mantenen
escolars per al curs 2015- 2016 que 
de cultura Les Bernardes de Salt 
aplicat algun increment en els cursos d'idiomes. H
a terme el curs passat. Algunes activitats mantenen els seus preus i altres oscil·len en 
xifres molt petites. Posa a la disposició dels consellers i conselleres 
exacte de cada preu públic.  
 

de Catalunya és gairebé diària. Espera que la situació millori. 
la situació en la que es troba el govern de la Generalitat de Catalunya és 

hi però segueixen insistint.  

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Aprovació i ratificació del nomenament dels representants de la corporació en 
òrgans col·legiats que siguin de la competència del  Ple. 

El president explica que es tracta de ratificar el nomenament del Sr. Boschdemont
representant en el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Els estatuts 

que com a representants del Consell hi han de ser el conseller de serveis socials 
i el president. Atenent que ell mateix és el president i el conseller de l'àrea 

un representant i es proposa el Sr. Boschdemont.  

que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomena
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa;

Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 2 
, referent al nomenament del conseller comarcal 

Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la 
Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès Salt; 

a proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's, del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 
2 d'octubre de 2015 i nomenar el conseller comarcal 

Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del 
Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès 

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt

provació inicial de la mo dificació dels preus públics.  

exposa que els imports de les taxes no es modifiquen. Pel que fa als 
s es mantenen igual amb l'excepció dels preus públics dels menjadors 

2016 que es redueixen de mitjana un 1%. 
de Salt les matricules dels cursos no es modifiquen 

crement en els cursos d'idiomes. Hi ha activitats noves que no es portaven 
gunes activitats mantenen els seus preus i altres oscil·len en 

sa a la disposició dels consellers i conselleres 
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. Espera que la situació millori. 
la situació en la que es troba el govern de la Generalitat de Catalunya és 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

representants de la corporació en 

Boschdemont com a 
. Els estatuts del Consorci 

el conseller de serveis socials 
i el president. Atenent que ell mateix és el president i el conseller de l'àrea mancava 

que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 

nès del proppassat 2 
el conseller comarcal Sr. Narcís 

Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la 

a proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM-

E i del grup del PP i l'abstenció del 

decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 
conseller comarcal Sr. Narcís 

Boschdemont i Esparraguera, com a representant del Consell Comarcal del 
Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès 

l Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

exposa que els imports de les taxes no es modifiquen. Pel que fa als 
igual amb l'excepció dels preus públics dels menjadors 

 Pel que fa a la casa 
les matricules dels cursos no es modifiquen però s'ha 

i ha activitats noves que no es portaven 
gunes activitats mantenen els seus preus i altres oscil·len en 

sa a la disposició dels consellers i conselleres comarcal el detall 



 
 

 

La Sra. Pineda manifesta que donaran suport a la proposta però tal i com
la comissió informativa respecte dels menjadors escolars resulta curiós que hi hagi 
aquestes divergències de preu. 
mateix menú escolar o similar. Va quedar entès i 
una escola especial hagi de 
Deixant de banda les especificitats de les escoles especials els demanaria que per les 
properes ocasions poguessin trobar un preu una mica més 
escoles. També els van explicar el motiu d'aquestes diferències 
unificar el cost per aquest servei
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2015
Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2015, emès per la Secretaria del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents:
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i a ctivitats culturals a la Casa de 
Cultura Les Bernarde s i altres activitats culturals
 

 
Llengua anglesa primer A
Llengua  anglesa primer B
Llengua anglesa segon  A
Llengua anglesa seg
Llengua anglesa tercer A
Llengua anglesa tercer B
Llengua Anglesa quart
Llengua anglesa conversa
Llengua francesa primer
Llengua francesa segon
Llengua alemanya primer
Llengua alemanya segon
Llengua russa primer
Llengua àrab primer
Ioga A 

Ioga B 

Ioga C 

Ioga D 

neda manifesta que donaran suport a la proposta però tal i com
respecte dels menjadors escolars resulta curiós que hi hagi 

aquestes divergències de preu. Els preus estan entre els 5 euros i els 8,85 euros per el 
mateix menú escolar o similar. Va quedar entès i entén que és perfec
una escola especial hagi de tenir un cost més elevat perquè necessita més monitors. 
Deixant de banda les especificitats de les escoles especials els demanaria que per les 
properes ocasions poguessin trobar un preu una mica més estàndard

També els van explicar el motiu d'aquestes diferències però potser
unificar el cost per aquest servei.  

Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 d’octubre de 2015, de la interventora de fons del 
del Gironès; 

Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2015, emès per la Secretaria del 
Consell Comarcal del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

inicialment les modificacions dels preus públics següents:

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

Llengua anglesa primer A 170 € 
Llengua  anglesa primer B 170 € 
Llengua anglesa segon  A 170 € 
Llengua anglesa segon B 170 € 
Llengua anglesa tercer A 170 € 
Llengua anglesa tercer B 170 € 
Llengua Anglesa quart 170 € 
Llengua anglesa conversa 150 € 
Llengua francesa primer 170 € 
Llengua francesa segon 170 € 
Llengua alemanya primer 170 € 
Llengua alemanya segon 170 € 
Llengua russa primer 170 € 
Llengua àrab primer 170 € 

90 € trimestre i 6 € 
matrícula 
90 € trimestre i 6 € 
matrícula 
90 € trimestre i 6 € 
matrícula 
90 € trimestre i 6 € 
matrícula 
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neda manifesta que donaran suport a la proposta però tal i com va comentar a 
respecte dels menjadors escolars resulta curiós que hi hagi 

entre els 5 euros i els 8,85 euros per el 
que és perfectament normal que 
perquè necessita més monitors. 

Deixant de banda les especificitats de les escoles especials els demanaria que per les 
estàndard per totes les altres 

però potser estaria bé 

interventora de fons del 

Vist l’informe de Secretaria, de data 1 d’octubre del 2015, emès per la Secretaria del 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

inicialment les modificacions dels preus públics següents: 

Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i a ctivitats culturals a la Casa de 



 
 

 

Gimnàstica de manteniment

Zumba 

Pilates i consciència corporal

Abdominals, hipopresius i 
estiraments 
Activitat Física i Salut

Labors 

L’art contemporani a debat
 

- Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usua ris de menjador escolar de 
l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, 
Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de  Salt, Escola 
Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablare ix, 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 Sa
Girona, Escola Vila- roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Per icot de 
Girona i Escola Balandrau de Girona
 
Art. 3.- Quantia 
 

Menjador Preu aprovat usuaris fixes

Escola Arrels 
Escola Balandrau 
Escola Carme Auguet 
Escola El Gegant del Rec 
Escola El Pla de Salt 
Escola El Veïnat 
Escola Font de la Pòlvora 
Escola La Farga 
Escola Les Deveses 
Escola Madrenc 
Escola Mas Masó 
Escola Pericot 
Escola Pla de Girona 
Escola Sant Jordi 
Escola Santa Eugènia 
CEE La Maçana 
Escola Silvestre Santaló 
Escola Vila-Roja 

 
Professorat i personal administratiu de centre: 3,50 
 
(1) MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de 
menjador 3 o més dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. El professorat i personal 
administratiu de centre pot tenir consideració d'usuari fixa en cas de domiciliar el rebut.
(2) MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei 
de menjador de forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre pot 

Gimnàstica de manteniment 70 € trimestre i 6 € 
matrícula 
80 € trimestre i 6 € 
matrícula 

Pilates i consciència corporal 50 € trimestre i 6 € 
matrícula 

Abdominals, hipopresius i 50 € trimestre i 6 € 
matrícula 

Activitat Física i Salut 40 € trimestre i 6 € 
matrícula 
60 € trimestre i 6 € 
matrícula 

L’art contemporani a debat 250 € tot el curs 

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

Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de  Salt, Escola 
Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablare ix, 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 Sa lt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia d e 

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

Preu aprovat usuaris fixes 1 Preu aprovat usuaris eventuals

5,10 € 6,10 
5,20 € 5,85 
6,20 € 6,80 
5,10 € 6,10 
5,10 € 6,10 
5,10 € 6,10 
6,20 € 6,80 
5,10 € 6,10 
5,10 € 6,10 
5,80 € 6,80 
5,10 € 6,10 
5,00 € 6,00 
4,30 € 5,95 
5,00 € 6,50 
5,10 € 6,10 
8,85 € -
5,10 € 6,10 
6,20 € 6,80 

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

MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de 
dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. El professorat i personal 

administratiu de centre pot tenir consideració d'usuari fixa en cas de domiciliar el rebut.
MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei 

enjador de forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre pot 
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Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usua ris de menjador escolar de 
l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, 

Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de  Salt, Escola 
Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablare ix, Escola El Pla de Salt, 
Escola El Gegant del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola Silvestre Santaló 

lt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia d e 
roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Per icot de 

Preu aprovat usuaris eventuals 2 

6,10 € 
5,85 € 
6,80 € 
6,10 € 
6,10 € 
6,10 € 
6,80 € 
6,10 € 
6,10 € 
6,80 € 
6,10 € 
6,00 € 
5,95 € 
6,50 € 
6,10 € 

-  
6,10 € 
6,80 € 

MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de 
dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. El professorat i personal 

administratiu de centre pot tenir consideració d'usuari fixa en cas de domiciliar el rebut.  
MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei 

enjador de forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre pot 



 
 

 

tenir la consideració d’usuaris eventuals en cas d'utilitzar el servei mitjançant l'adquisició 
de tiquets. 
 
S'actualitza l'anualitat de l'art 4: on diu 2015 ha de dir 2016.
 
- Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del  servei de 
obligatori 
Art. 5. Normes d’aplicació 
El present preu públic es meritarà en el moment de concedir l’autorització; El beneficiari 
del servei o el seu tutor legal 
necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària.
El pagament es realitzarà trimestralment i per avançat mitjançant domiciliació bancària en 
els períodes següents: primer tri
entre l'1 i el 10 de juliol; segon trimestre: rebut de
el 10 i el 20 de desembre; i tercer trimestre:rebut de
entre el 10 i el 20 de març. 
Finalitzat el termini de preinscripció i renovació de sol·licituds, les noves altes i 
renovacions al servei de transport que siguin subjectes que puguin fer
pagament del preu públic establert, hauran de realitzar el pagament de la total
trimestre que correspongui prepagament a càrrec de l’usuari i 
de barres del ServiCaixa.  
 
Art. 7. Vigència 
L’ordenança han de ser vigents pel curs 2015/2016 i i tindrà vigència fins que s’acordi la 
seva modificació o derogació. 
En tot el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals." 
 
- Preu públic núm. 1 de l'organisme autòn
corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els cursos 
que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 2014
 
FORMACIONS €/mes 
Banda 5,00 

 
Tallers de Música Electrònica  
Tallers de Música Electrònica 

 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
dies hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als 
efectes de què els interessats puguin exam
reclamacions que creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords s'entendran 
aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 

tenir la consideració d’usuaris eventuals en cas d'utilitzar el servei mitjançant l'adquisició 

S'actualitza l'anualitat de l'art 4: on diu 2015 ha de dir 2016. 

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

El present preu públic es meritarà en el moment de concedir l’autorització; El beneficiari 
del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal del Gironès l’autorització 
necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària.
El pagament es realitzarà trimestralment i per avançat mitjançant domiciliació bancària en 
els períodes següents: primer trimestre: rebut de 102,00 EUR alumne/a que s’emetrà 
entre l'1 i el 10 de juliol; segon trimestre: rebut de 81,75 EUR alumne/a que s’emetrà entre 
el 10 i el 20 de desembre; i tercer trimestre:rebut de 81,75 EUR alumne/a que s’emetrà 

Finalitzat el termini de preinscripció i renovació de sol·licituds, les noves altes i 
renovacions al servei de transport que siguin subjectes que puguin fer
pagament del preu públic establert, hauran de realitzar el pagament de la total
trimestre que correspongui prepagament a càrrec de l’usuari i mitjançant el servei de codi 

L’ordenança han de ser vigents pel curs 2015/2016 i i tindrà vigència fins que s’acordi la 
 

En tot el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

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

€/mes 
78,00 

De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

 (TRLRHL), exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 
dies hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als 
efectes de què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords s'entendran 
aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de les 
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tenir la consideració d’usuaris eventuals en cas d'utilitzar el servei mitjançant l'adquisició 

transport escolar no 

El present preu públic es meritarà en el moment de concedir l’autorització; El beneficiari 
facilitaran al Consell Comarcal del Gironès l’autorització 

necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària. 
El pagament es realitzarà trimestralment i per avançat mitjançant domiciliació bancària en 

rebut de 102,00 EUR alumne/a que s’emetrà 
EUR alumne/a que s’emetrà entre 

EUR alumne/a que s’emetrà 

Finalitzat el termini de preinscripció i renovació de sol·licituds, les noves altes i 
renovacions al servei de transport que siguin subjectes que puguin fer-ne ús mitjançant 
pagament del preu públic establert, hauran de realitzar el pagament de la totalitat del 

mitjançant el servei de codi 

L’ordenança han de ser vigents pel curs 2015/2016 i i tindrà vigència fins que s’acordi la 

En tot el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

om Escola de Música del Gironès: 
corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els cursos 
que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 2014 -2015) 

De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 
dies hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als 

inar l'expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords s'entendran 
aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 

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



 
 

 

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

 
6. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 10/2015
 
La Sra. Dalmau explica que es proposa 
composta per tres suplements de crèdit. El 
atendre el pagament de la part de la paga doble del personal de la corporació que es va 
deixar de percebre el desembre d
potestat de l'ens de fer efectiva 
entre partides del capítol 1 de despeses i el tercer és suplementar algunes partides 
no els quedin coixes al realitzar el 
s'utilitza el romanent de tresoreria de la liquidació 
partides del capítol 1 explica que es tracta de 
finançament d'aquestes, que bàsicament són del grup de programa 920 també s'utilitza el 
romanent de tresoreria del 2014. 
 
La Sra. Pineda manifesta que 
procedirà al pagament de la part de la paga doble que no es va fer 
del 2012. Hi ha una sentència
saber si la resta es farà efectiva 
 
La Sra. Dalmau comenta que l'any passat ja es va fer una 
la qual es va suplementar el crèdit del 
Decret 10/2015 ha obert la possibilitat de 
obliguen a comptabilitzar-ho en el 
pressupostàriament el reconeixement
com està la tresoreria i si es pot fer. 
 
El president manifesta que la volu
tresoreria és la que és.  
 
La Sra. Dalmau manifesta que el 50% restant 
 
La Sra. Pineda manifesta que no te
una partida de personal amb un import de 
saber quins són els criteris que 
són criteris objectius o bé si cada director o conseller pot aplicar aquestes productivitats a 
la seva lliure elecció. El seu grup no està
productivitat que masses vegades s'utilitzen de forma arbitrària per donar "premis" a 
alguns treballadors. Exposa que e
pressupostàriament les partides per fer efectiu el 25% de l
de cobrar a l'any 2012 però aquestes productivitats no les comparteixen. El seu vot per 
tant serà d'abstenció. 
 
El president manifesta pel que fa a la productivitat 
aprovats. Aquests se'ls poden trametre. No es realitza de forma arbitrària
 
El Sr. Cornellà pregunta pels 12.000 euros d'altres despeses diverses
corresponen. La resta queda molt clar però 
agradaria saber a on van a parar. 

modificacions de les ordenances fiscals dels preus p
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa l'art. 17.3 i 17.4 TRLRHL. 

l'expedient de modificació de crèdits 10/2015

La Sra. Dalmau explica que es proposa l'aprovació d'una modificació pressupostària 
tres suplements de crèdit. El primer per dotar crèdit suficient i adequat per 

la part de la paga doble del personal de la corporació que es va 
deixar de percebre el desembre del 2012. Informa que el Real Decret 10/2015 
potestat de l'ens de fer efectiva aquesta part del 25% i escaig. El segon 
entre partides del capítol 1 de despeses i el tercer és suplementar algunes partides 

l realitzar el tancament de l'exercici. Per a suplementar e
s'utilitza el romanent de tresoreria de la liquidació de l'any 2014. Per la modificació entre 

explica que es tracta de baixes i altes entre el mateix capítol 1
que bàsicament són del grup de programa 920 també s'utilitza el 

de tresoreria del 2014.  

manifesta que els agradaria tenir una mica més d'informació
part de la paga doble que no es va fer efectiva al desembre 

sentència del Tribunal Suprem que obligava a retornar el 25%
efectiva l'any que ve.  

almau comenta que l'any passat ja es va fer una modificació
la qual es va suplementar el crèdit del capítol 1 per incorporar el 24

10/2015 ha obert la possibilitat de fer efectiu el 25% restant. 
ho en el pressupost 2016. Ara el que es fa és dotar 

pressupostàriament el reconeixement. Per a la realització del pagament s'haurà de veure 
com està la tresoreria i si es pot fer.  

manifesta que la voluntat política del Consell hi és però 

La Sra. Dalmau manifesta que el 50% restant s'ha d'imputar al pressupost 2016. 

ineda manifesta que no tenia tota la informació en aquest sentit. 
una partida de personal amb un import de 32.000 euros destinada 

uins són els criteris que s'utilitzen per aplicar aquestes productivitats. 
i cada director o conseller pot aplicar aquestes productivitats a 

El seu grup no està massa d'acord amb aquests suplements de 
productivitat que masses vegades s'utilitzen de forma arbitrària per donar "premis" a 

Exposa que estan d'acord en què es pagui i es doti 
pressupostàriament les partides per fer efectiu el 25% de la paga doble que es va deixar 
de cobrar a l'any 2012 però aquestes productivitats no les comparteixen. El seu vot per 

El president manifesta pel que fa a la productivitat que s'aplica en funció d'
poden trametre. No es realitza de forma arbitrària

. Cornellà pregunta pels 12.000 euros d'altres despeses diverses
corresponen. La resta queda molt clar però aquestes tenen un concepte molt general 

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

l'expedient de modificació de crèdits 10/2015 . 

d'una modificació pressupostària 
per dotar crèdit suficient i adequat per 

la part de la paga doble del personal de la corporació que es va 
. Informa que el Real Decret 10/2015 habilita la 

El segon és un moviment 
entre partides del capítol 1 de despeses i el tercer és suplementar algunes partides que 

Per a suplementar el primer 
2014. Per la modificació entre 

baixes i altes entre el mateix capítol 1. Pel 
que bàsicament són del grup de programa 920 també s'utilitza el 

d'informació de com es 
efectiva al desembre 

uprem que obligava a retornar el 25%. Vol 

dificació de crèdit mitjançant 
24% i escaig. El Real 

el 25% restant. Pel que fa al 50% 
2016. Ara el que es fa és dotar 

pagament s'haurà de veure 

ntat política del Consell hi és però la situació de la 

pressupost 2016.  

t sentit. Pregunta per 
da a productivitats. Vol 

utilitzen per aplicar aquestes productivitats. Pregunta si 
i cada director o conseller pot aplicar aquestes productivitats a 

assa d'acord amb aquests suplements de 
productivitat que masses vegades s'utilitzen de forma arbitrària per donar "premis" a 

stan d'acord en què es pagui i es doti 
a paga doble que es va deixar 

de cobrar a l'any 2012 però aquestes productivitats no les comparteixen. El seu vot per 

que s'aplica en funció d'uns criteris 
poden trametre. No es realitza de forma arbitrària.  

. Cornellà pregunta pels 12.000 euros d'altres despeses diverses. Vol saber a què 
tenen un concepte molt general i els 



 
 

 

 
La Sra. Dalmau respon que es tracta d'altres despeses. É
crèdit per si d'aquí a final d'any sorgeix alguna despesa inesperada. No té una finalitat 
concreta. Aquest concepte de despeses no es 
920 per despeses de caràcter general
activitat inesperada... No té una finalitat en 
 
Vist l’expedient 10/2015 de modificació de crèdits tramitat 
de crèdit; 
 
Vist l'informe d'intervenció de data 7 d'octubre de 2015;
 
Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'e
l'aprovació de suplements de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i q
d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 
refereix l'article 169 del RDL 2/2004;
 
Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen 
suplements de crèdit; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup del PSC-CP. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 
Suplements de crèdit: 

Aplicació pressupostària Denominació
9200.12000 Personal funcionari
9200.13000 Personal laboral fixe
9200.13100 Personal laboral temporal
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària 
870.00 

 
Suplement 

Aplicació pressupostària Denominació
9200.150001 Productivitat
 TOTAL

 
Finançament: 
 

Aplicació pressupostària Denominació
01.3260.1300001 Personal laboral fix
01.3330.1200001 Personal funcionari. Retribucions
01.3330.1310001 Personal laboral temporal
01.1500. 1600001 Seguretat Social 

respon que es tracta d'altres despeses. És una bossa que deixem de 
crèdit per si d'aquí a final d'any sorgeix alguna despesa inesperada. No té una finalitat 

concepte de despeses no es poden classificar. Es troba en el 
de caràcter general. Posa l'exemple d'una reparació al 

No té una finalitat en aquests moments.  

Vist l’expedient 10/2015 de modificació de crèdits tramitat per a l'aprova

Vist l'informe d'intervenció de data 7 d'octubre de 2015; 

'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'e
l'aprovació de suplements de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i q
d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 
refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 

Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen 

mesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup de la CUP-PA, del grup de C's, del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb el detall 

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit
Personal funcionari 82.636,00  € 3.765,48  
Personal laboral fixe 197.625,20 € 11.360,53  
Personal laboral temporal 28.848,00 € 7.694,37  
TOTAL   22.820,38  

Denominació 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit 
Productivitat 10.000,00  € 32.000,00  € 
TOTAL   32.000,00  € 

Denominació Crèdit inicial  Disminuació
Personal laboral fix 103.541,90  € 8.000,00  
Personal funcionari. Retribucions 19.183,00 € 14.000,00 
Personal laboral temporal 11.200,00  € 2.000,00  
Seguretat Social  96.135,00 € 8.000,00  

9 

s una bossa que deixem de 
crèdit per si d'aquí a final d'any sorgeix alguna despesa inesperada. No té una finalitat 

car. Es troba en el programa 
d'una reparació al Consell, d'una 

per a l'aprovació de suplements 

'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplements de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als 
mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que seran també 
d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es 

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

mesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM-

E i del grup del PP i l'abstenció del 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb el detall 

Suplement crèdit Crèdit definitiu 
3.765,48  € 86.401,48 € 

11.360,53  € 208.985,73 € 
7.694,37  € 36.542,37  € 

22.820,38  € 331.929,58 € 

Import 
 22.820,38  € 

Crèdit definitiu 
42.000,00 € 
42.000,00 € 

Disminuació Crèdit definitiu 
8.000,00  € 95.541,90  € 

14.000,00 € 5.183,00 € 
2.000,00  € 9.200,00  € 
8.000,00  € 88.135,00  € 



 
 

 

 TOTAL 
 
Suplement 

Aplicació pressupostària Denominació
01.9200.22000 Material ordinari oficina
01.9200.22110 Material neteja
01.9200.226901 Altres despeses diverses
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària 
870.00 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a 

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

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

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

 
7. Aprovació del reconeixement de crèdits
 
El president manifesta que es tracta d'una factura de
comptabilitzar al 2015. Es tracta d'una activitat que es va portar a terme a Les B
que havia quedat pendent. Amb aquest punt es compleix amb 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 
l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho haguessin est
exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la 
concret, és possible la seva realització;
 
Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal del Gironès l'habilitació excepcional 
imputable al pressupost en vigor;
 
Vist l'informe d'intervenció de data 7 d'octubre de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 

import de 2.226,40 
per Canal Gràfic, Comunicació Visual, SC

 
Segon. Imputar aquesta despesa 

l’expedient i amb càrrec 
aquest acord per part del 

 
Tercer.  Comunicar aquesta acord a la Intervenció comarcal.
 

  32.000,00  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit
Material ordinari oficina 12.000,00  € 3.000,00  
Material neteja 3.000,00 € 2.000,00  
Altres despeses diverses 3.254,68 € 12.000,00  
TOTAL   17.000,00  

Denominació 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  

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

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

Aprovació del reconeixement de crèdits . 

president manifesta que es tracta d'una factura de l'any 2014 que s'havia de 
Es tracta d'una activitat que es va portar a terme a Les B

Amb aquest punt es compleix amb un tràmit administratiu. 

de data 7 d'octubre de 2015, on s'exposa 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 

corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho haguessin est
és competència del Ple de la corporació i que

és possible la seva realització; 

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

Vist l'informe d'intervenció de data 7 d'octubre de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
2.226,40 € corresponent a la prestació efectuada l'any 201

Canal Gràfic, Comunicació Visual, SC. 

Imputar aquesta despesa a les aplicacions pressupostàries q
amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015

aquest acord per part del Ple del Consell Comarcal del Gironès.

Comunicar aquesta acord a la Intervenció comarcal. 
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32.000,00  €  

Suplement crèdit Crèdit definitiu 
3.000,00  € 15.000,00 € 
2.000,00  € 5.000,00 € 

12.000,00  € 15.254,68 € 
17.000,00  €  € 

Import 
 17.000,00  € 

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

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

2014 que s'havia de 
Es tracta d'una activitat que es va portar a terme a Les Bernardes i 

un tràmit administratiu.  

s'exposa que en aplicació de 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 

corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell 
orporació i que, en aquest cas 

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

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
corresponent a la prestació efectuada l'any 2014 per 

les aplicacions pressupostàries que consten a 
al Pressupost de l’exercici 2015 que es reconeix en 
Ple del Consell Comarcal del Gironès. 



 
 

 

8. Aprovació de les bases i de la convoca
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 5
 
El Sr. Berloso explica que 
individuals de desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, 
secundaria obligatòria i d’educació especial. Els 
infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria escolaritzats en centres 
escolars sostinguts amb fons públics de la comarca que tinguin el seu domicili com a 
mínim a 3 Km del centre escolar i 
escolars sostinguts amb fons públics de la comarca que acreditin haver presentat 
sol·licitud d'ajuda a la convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pel 
curs 2015-2016. Quan l'alumnat ti
col·lectiu, la distància es comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esment
transport. En tots els casos, l’alumne/a beneficiari d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en 
el centre escolar més proper al seu domicili
estat proposat pel Departament d’Ensenyament.
Comarcal del Gironès publicarà l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el BOP, 
DOGC i a l’e-tauler del Consell pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva 
exposició pública; així mateix, n'informarà a la direcció de tots e
comarca de primària i secundària obligatòria, educació especial i d'acció educativa 
preferent. La direcció del centre, d'acord a
relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut individ
registre d’entrades d’aquest Consell.
alumnes que realitzin el desplaçament amb 
justificació de la despesa, es comptabilitzarà 
serà única pel total de germans que vagin al mateix centre escolar. Si s’acredita vehicle 
particular caldrà justificar la impossibilitat de fer
distància mínima del domicili a l
tenir disponible ruta de transport escolar col·lectiu, ha de ser d’un mínim de 3 Km. 
Excepcionalment s’acceptarà una distància inferior 
altres autoritzats pels SSTT 
servei de transport públic, es presentaran els justificants 
sistema més econòmic. Quan un grup de pares tingui contractat un servei de transport 
específic pels seus fills, caldrà adjuntar còpia del pressupost global del se
justificants originals del pagament que realitza la família del sol·licitant
presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre, 
començarà a comptar a partir de l’endemà de 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
finalitzarà el 18 de desembre de 2015
aquesta convocatòria hauran de presentar a la direcció del centre la següent 
documentació: sol·licitud, segons model normalitzat, degudament omplerta i signada pels 
pares o tutors legals. En el cas dels alumnes d'educació especial, la presentació d
sol·licitud implica necessàriament l'autorització a què l'ajuda percebuda sigui abonada al 
compte bancari del centre escolar, el volant de convivència actualitzat
la despesa serà amb el mitjà de transport més econòmic. Si algun del
individual de desplaçament té demanat i o concedit algun altre ajut per aquest mateix 
concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci constar a la sol·licitud. La 
direcció del centre escolar haurà de presentar al Con
d’ajuts individuals de desplaçament, i els dies lectius del curs 2015/2016.
centres d’educació especial, caldrà consignar les dades bancàries on es realitzarà el 
pagament de les ajudes concedides. Pel qu
supòsit que la sol·licitud presentada no estigui degudament o

Aprovació de les bases i de la convoca tòria de subvencions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 5-2016. 

El Sr. Berloso explica que l’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts 
esplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, 

secundaria obligatòria i d’educació especial. Els beneficiaris són els alumnes d'educació 
infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria escolaritzats en centres 

ars sostinguts amb fons públics de la comarca que tinguin el seu domicili com a 
mínim a 3 Km del centre escolar i els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres 
escolars sostinguts amb fons públics de la comarca que acreditin haver presentat 

icitud d'ajuda a la convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pel 
2016. Quan l'alumnat tingui al seu abast un servei de transport escolar 

ol·lectiu, la distància es comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esment
transport. En tots els casos, l’alumne/a beneficiari d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en 
el centre escolar més proper al seu domicili o bé, en un altre centre escolar quan així hagi 
estat proposat pel Departament d’Ensenyament. Pel que fa al proced
Comarcal del Gironès publicarà l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el BOP, 

tauler del Consell pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva 
exposició pública; així mateix, n'informarà a la direcció de tots els centres escolars de la 
comarca de primària i secundària obligatòria, educació especial i d'acció educativa 
preferent. La direcció del centre, d'acord amb l'art.8 del Decret 161/1996,
relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut individual de desplaçament del seu centre al 

st Consell. Pel que fa a la justificació de la despesa pels 
alumnes que realitzin el desplaçament amb vehicle particular. Per a homogeneïtzar la 
justificació de la despesa, es comptabilitzarà per a un màxim de 2 viatges. La sol·licitud 
serà única pel total de germans que vagin al mateix centre escolar. Si s’acredita vehicle 
particular caldrà justificar la impossibilitat de fer-ho mitjançant transport públic. La 
distància mínima del domicili a la parada de transport escolar o al centre, en cas de no 
tenir disponible ruta de transport escolar col·lectiu, ha de ser d’un mínim de 3 Km. 
Excepcionalment s’acceptarà una distància inferior en els casos d’educació especial o 
altres autoritzats pels SSTT Ensenyament. Quan el desplaçament es faci mitjançant 

s presentaran els justificants originals del cost del tiquet pel 
sistema més econòmic. Quan un grup de pares tingui contractat un servei de transport 

s, caldrà adjuntar còpia del pressupost global del se
del pagament que realitza la família del sol·licitant

presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre, 
començarà a comptar a partir de l’endemà de l'última publicació d’aquestes b
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
finalitzarà el 18 de desembre de 2015. Pel que fa a les sol·licituds 
aquesta convocatòria hauran de presentar a la direcció del centre la següent 

ol·licitud, segons model normalitzat, degudament omplerta i signada pels 
pares o tutors legals. En el cas dels alumnes d'educació especial, la presentació d
sol·licitud implica necessàriament l'autorització a què l'ajuda percebuda sigui abonada al 
compte bancari del centre escolar, el volant de convivència actualitzat

amb el mitjà de transport més econòmic. Si algun del
individual de desplaçament té demanat i o concedit algun altre ajut per aquest mateix 
concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci constar a la sol·licitud. La 
direcció del centre escolar haurà de presentar al Consell la relació global de sol·licitants 
d’ajuts individuals de desplaçament, i els dies lectius del curs 2015/2016.
centres d’educació especial, caldrà consignar les dades bancàries on es realitzarà el 

ment de les ajudes concedides. Pel que fa a l'esmena de sol·licituds
supòsit que la sol·licitud presentada no estigui degudament omplerta s’atorgarà un termini 
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tòria de subvencions destinades a ajuts 

convocatòria és l’atorgament d’ajuts 
esplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, 

ls alumnes d'educació 
infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria escolaritzats en centres 

ars sostinguts amb fons públics de la comarca que tinguin el seu domicili com a 
ls alumnes d’educació especial escolaritzats a centres 

escolars sostinguts amb fons públics de la comarca que acreditin haver presentat 
icitud d'ajuda a la convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pel 

ngui al seu abast un servei de transport escolar 
ol·lectiu, la distància es comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esmentat 

transport. En tots els casos, l’alumne/a beneficiari d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en 
o bé, en un altre centre escolar quan així hagi 

Pel que fa al procediment el Consell 
Comarcal del Gironès publicarà l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el BOP, 

tauler del Consell pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva 
ls centres escolars de la 

comarca de primària i secundària obligatòria, educació especial i d'acció educativa 
mb l'art.8 del Decret 161/1996, presentarà la 

ual de desplaçament del seu centre al 
Pel que fa a la justificació de la despesa pels 

ehicle particular. Per a homogeneïtzar la 
per a un màxim de 2 viatges. La sol·licitud 

serà única pel total de germans que vagin al mateix centre escolar. Si s’acredita vehicle 
ho mitjançant transport públic. La 

a parada de transport escolar o al centre, en cas de no 
tenir disponible ruta de transport escolar col·lectiu, ha de ser d’un mínim de 3 Km. 

ls casos d’educació especial o 
Ensenyament. Quan el desplaçament es faci mitjançant 

originals del cost del tiquet pel 
sistema més econòmic. Quan un grup de pares tingui contractat un servei de transport 

s, caldrà adjuntar còpia del pressupost global del servei així com els 
del pagament que realitza la família del sol·licitant. El termini per a la 

presentació de la relació global de sol·licitants, per part de la direcció del centre, 
l'última publicació d’aquestes bases en el 

Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
 dels interessats en 

aquesta convocatòria hauran de presentar a la direcció del centre la següent 
ol·licitud, segons model normalitzat, degudament omplerta i signada pels 

pares o tutors legals. En el cas dels alumnes d'educació especial, la presentació de la 
sol·licitud implica necessàriament l'autorització a què l'ajuda percebuda sigui abonada al 
compte bancari del centre escolar, el volant de convivència actualitzat. La Justificació de 

amb el mitjà de transport més econòmic. Si algun dels sol·licitants d’ajut 
individual de desplaçament té demanat i o concedit algun altre ajut per aquest mateix 
concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci constar a la sol·licitud. La 

sell la relació global de sol·licitants 
d’ajuts individuals de desplaçament, i els dies lectius del curs 2015/2016. En el cas de 
centres d’educació especial, caldrà consignar les dades bancàries on es realitzarà el 

esmena de sol·licituds quan es doni el 
s’atorgarà un termini 



 
 

 

de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació a l’e
compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la 
subvenció sol·licitada. Pel que fa als 
pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades respecte al nombre i l
dels ajuts a concedir. Es concediran
prioritat decreixent, sempre i quan es compleixin els requisits d
distància. En primer lloc per la 
resolució explicita dels Serveis Territorials d’Ensenyament respecte a la necessitat d’ajuda 
de desplaçament. En tercer lloc 
nivell corresponent i finalment per 
propera del transport escolar col·lectiu existent.
tots els casos, excepte pels alumnes d'educació especial que l'ajuda comarcal procurarà 
cobrir fins el 100 % de la despesa.
desplaçament es farà mitjançant resolució de la p
o denegació d’aquests ajuts , que posarà fi a la via administrativa, serà publicada a l’e
tauler d’anuncis del Consell 
individualitzada. Els centres escolars rebran 
que resulti adjudicatari de l’ajut, amb especificació del mateix. 
pagament la quantia global de
l’alumne/a mitjançant transferència bancària, excepte pels alumnes d'educació especial 
que ho rebran a partir de la direcció del centre escolar sempre i quan els tutors legals 
hagin autoritzat a què el centre escolar sigui el receptor de l’ajut
en el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajut incompleix qualsevol de les 
condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el Consell 
podrà revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia.
sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
fa a les bases addicionals 
procediments que estimi oportú als efectes d
aquest concepte objecte d’aquesta convocatòria.
a alumnes d'educació especial informa que e
desplaçament, la direcció del centre pot justificar raonadament la petició de bestretes 
econòmiques de fins el 80 % de l'import dels ajuts davant de situacions socioeconòmiques 
manifestament greus i excepcionals dels sol·licitants i beneficiaris.
la disponibilitat de tresoreria podrà autoritzar el pagament de les bestretes sol·licitades.
Finalment pel que fa a les reclamacions
resolució especificada en la base 6 d’aquesta conv
via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la seva publicació en l
pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència del Consell en el 
termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació en l’e
en el Consell. Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la 
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada 
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat
 
La Sra. Pineda fa referència al 
Manifesta que tot i que hi ha quatre criteris cap d'ells fa referència al criteri de renda de les 
famílies sol·licitants. Creu que per garantir una autèntica igualtat d'oportunitats en 
l'educació els alumnes que es troben en zones rurals,
centres educatius el criteri del transport escolar hauria de ser 
amb les disponibilitats pressupostàries no pugui ser així. No es té en cap moment en 
compte un criteri de renda. S'estipula que 

de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació a l’e-
riment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la 

Pel que fa als criteris d’adjudicació d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades respecte al nombre i l

ajuts a concedir. Es concediran a partir del següents criteris ordenats en ordre de 
prioritat decreixent, sempre i quan es compleixin els requisits d

n primer lloc per la condició d’alumne/a d’educació especial
esolució explicita dels Serveis Territorials d’Ensenyament respecte a la necessitat d’ajuda 

n tercer lloc per residir en un municipi sense oferta educa
ment per la distància del domicili al centre o a la parada més 

propera del transport escolar col·lectiu existent. Les ajudes atorgades seran parcials en 
tots els casos, excepte pels alumnes d'educació especial que l'ajuda comarcal procurarà 
cobrir fins el 100 % de la despesa. Pel que fa a l'atorgament o denegació dels ajuts de 

esplaçament es farà mitjançant resolució de la presidència. La resolució de l’atorgament 
o denegació d’aquests ajuts , que posarà fi a la via administrativa, serà publicada a l’e
tauler d’anuncis del Consell i dels centres escolars. Aquesta substituirà la notificació 

Els centres escolars rebran una relació nominal de l’alumnat beneficiari 
que resulti adjudicatari de l’ajut, amb especificació del mateix. Pel que fa a la 

a quantia global dels ajuts seran entregades als pares o tutors legals de 
l’alumne/a mitjançant transferència bancària, excepte pels alumnes d'educació especial 
que ho rebran a partir de la direcció del centre escolar sempre i quan els tutors legals 

centre escolar sigui el receptor de l’ajut. Pel que fa a la 
n el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajut incompleix qualsevol de les 

condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el Consell 
à revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia.

sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
fa a les bases addicionals el Consell podrà demanar informació per qualsevol dels 

diments que estimi oportú als efectes de comprovar si s’ha rebut algun
aquest concepte objecte d’aquesta convocatòria. Pel que fa a la sol·licitud de bestreta pe
a alumnes d'educació especial informa que en el moment de sol·licitar els 
desplaçament, la direcció del centre pot justificar raonadament la petició de bestretes 
econòmiques de fins el 80 % de l'import dels ajuts davant de situacions socioeconòmiques 
manifestament greus i excepcionals dels sol·licitants i beneficiaris. El Consell en funció de 
la disponibilitat de tresoreria podrà autoritzar el pagament de les bestretes sol·licitades.

reclamacions i al silenci administratiu informa que 
esolució especificada en la base 6 d’aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la 

via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la seva publicació en l’e-tauler d’anuncis del Consell. 
pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència del Consell en el 
termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació en l’e

orre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la 
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada 
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat.  

neda fa referència al punt número 5 de les bases dels criteris d'adjudicació
tot i que hi ha quatre criteris cap d'ells fa referència al criteri de renda de les 

Creu que per garantir una autèntica igualtat d'oportunitats en 
que es troben en zones rurals, semirurals o allunyats dels seus 

centres educatius el criteri del transport escolar hauria de ser gratuït
amb les disponibilitats pressupostàries no pugui ser així. No es té en cap moment en 

. S'estipula que les ajudes sempre seran de caràcter parcial 
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-tauler. La manca de 
riment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la 

’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades respecte al nombre i la quantia 

a partir del següents criteris ordenats en ordre de 
prioritat decreixent, sempre i quan es compleixin els requisits d’escolarització i de 

ondició d’alumne/a d’educació especial. En segon lloc per 
esolució explicita dels Serveis Territorials d’Ensenyament respecte a la necessitat d’ajuda 

esidir en un municipi sense oferta educativa per al 
tre o a la parada més 

Les ajudes atorgades seran parcials en 
tots els casos, excepte pels alumnes d'educació especial que l'ajuda comarcal procurarà 

denegació dels ajuts de 
esolució de l’atorgament 

o denegació d’aquests ajuts , que posarà fi a la via administrativa, serà publicada a l’e-
Aquesta substituirà la notificació 

relació nominal de l’alumnat beneficiari 
el que fa a la forma de 

ls ajuts seran entregades als pares o tutors legals de 
l’alumne/a mitjançant transferència bancària, excepte pels alumnes d'educació especial 
que ho rebran a partir de la direcció del centre escolar sempre i quan els tutors legals 

Pel que fa a la revocació 
n el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajut incompleix qualsevol de les 

condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el Consell 
à revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia. La presentació de 

sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Pel que 
l Consell podrà demanar informació per qualsevol dels 

e comprovar si s’ha rebut algun altre ajut per 
ol·licitud de bestreta per 

n el moment de sol·licitar els ajuts de 
desplaçament, la direcció del centre pot justificar raonadament la petició de bestretes 
econòmiques de fins el 80 % de l'import dels ajuts davant de situacions socioeconòmiques 

El Consell en funció de 
la disponibilitat de tresoreria podrà autoritzar el pagament de les bestretes sol·licitades. 

informa que contra la 
ocatòria, que és definitiva i posa fi a la 

via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 

 Potestativament, es 
pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència del Consell en el 
termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació en l’e-tauler d’anuncis 

orre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la 
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada 

punt número 5 de les bases dels criteris d'adjudicació. 
tot i que hi ha quatre criteris cap d'ells fa referència al criteri de renda de les 

Creu que per garantir una autèntica igualtat d'oportunitats en 
o allunyats dels seus 

gratuït. Entén que d'acord 
amb les disponibilitats pressupostàries no pugui ser així. No es té en cap moment en 

les ajudes sempre seran de caràcter parcial 



 
 

 

excepte en educació especial. 
ho són i qui ho decideix. No es té en compte en cap cas el criteri de renda. Per 
ha exposat el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia
 
El Sr. Cornellà comenta en la mateixa línia que 
que els alumnes d'educació especial
criteris també troben a faltar el de renda que potser a vegades és un criteri més important 
que no pas el de la distància.
aquestes ajudes, subvencions universals
servei. Pot ser que dues persones que viuen de costat i que tingui nivell de renda 
totalment diferents rebin la mateixa ajuda.
alt i d'altres amb problemàtiques molt greus i 
Consideren que el criteri de renda faria que fos més equitatiu i que les persones que ho 
necessiten més rebessin una quantia més elevada que les persones que no ho necessiten 
tant. El criteri d'empadronament és important per saber els pobles que no disposen 
d'escoles però a banda de l'empadronament caldria que es reflectís 
que les ajudes parcials es convertissin
necessiten més i les famílies que ho necessiten menys 
el seu vot serà l'abstenció.  
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local;
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escol
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el serv
en la modalitat que preveu l’article 1”;
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència;
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 
ajuts individuals de desplaçament;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup de C's
grup del PSC-CP i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2015/2016.

excepte en educació especial. Pregunta si aquestes son parcials amb 
i qui ho decideix. No es té en compte en cap cas el criteri de renda. Per 

ha exposat el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia

rnellà comenta en la mateixa línia que ha comentat la Sra. Pineda 
especial rebin el 100% del cost del transport

a faltar el de renda que potser a vegades és un criteri més important 
distància. Tots coneixen situacions estranyes que es produeixen amb 

subvencions universals, que subvencionen parcial
servei. Pot ser que dues persones que viuen de costat i que tingui nivell de renda 
totalment diferents rebin la mateixa ajuda. Hi pot haver veïns amb un nivell 
alt i d'altres amb problemàtiques molt greus i tots dos rebran la mateixa ajuda parcial.
Consideren que el criteri de renda faria que fos més equitatiu i que les persones que ho 

una quantia més elevada que les persones que no ho necessiten 
El criteri d'empadronament és important per saber els pobles que no disposen 

d'escoles però a banda de l'empadronament caldria que es reflectís el criteri de la renda 
convertissin en ajudes del 100% per les famílies 
que ho necessiten menys que percebin el 0%. Manifesta que 

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 

Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escol
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el serv
en la modalitat que preveu l’article 1”; 

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

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

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

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

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
de C's i del grup del PP i l'abstenció del grup de la CUP

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2015/2016.
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amb quin tant per cent 
i qui ho decideix. No es té en compte en cap cas el criteri de renda. Per tot el que 

ha exposat el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia.  

ha comentat la Sra. Pineda troben molt bé 
del cost del transport, però dins dels 

a faltar el de renda que potser a vegades és un criteri més important 
situacions estranyes que es produeixen amb 
que subvencionen parcialment el cost del 

servei. Pot ser que dues persones que viuen de costat i que tingui nivell de renda 
amb un nivell de renda molt 

mateixa ajuda parcial. 
Consideren que el criteri de renda faria que fos més equitatiu i que les persones que ho 

una quantia més elevada que les persones que no ho necessiten 
El criteri d'empadronament és important per saber els pobles que no disposen 

el criteri de la renda i 
en ajudes del 100% per les famílies que ho 

que percebin el 0%. Manifesta que 

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
nclou entre les competències comarcals 

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

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

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

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

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

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

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
l'abstenció del grup de la CUP-PA, del 
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2015/2016. 



 
 

 

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

mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de 

 
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 per a la resolució de les 

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

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

1) de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant G regori
2) de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori
3) de l'esglèsia de sant Narcís de Taialà a Sant Gr egori
4) de la torre de Sant Medir a Sant Gregori
5) del molí d'en Ribes a Sant Gregori
6) del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori
7) de la masia de can Vilà de Cartellà a Sant Grego ri
8) del mas de can Montràs a Sant Gregori
9) del paller de can Vila a Sant Gregori
10) del mas de can Nofr e a Sant Gregori
11) del mas de can Monje i porxo a Sant Gregori
12) del mas de can Reixac i paller annex a Sant Gre gori
13) del mas de can Casademont i paller a Sant Grego ri
14) del mas Sunyer a Sant Gregori
15) del mas de can Gifre a Sant Gregori
16) de l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Gregori
17) del porxo de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gr egori
18) de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori
19) del mas de can Mangou a Sant Gregori
20) del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter
21) del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter
22) del pont de Torrent a Cervià de Ter
23) de ca la Cebriana a Cervià de Ter
24) del Castell de Taialà a Sant Gregori
25) del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori
26) del pont de Can Carrera a Sant Gregori
27) del pont de Ferro a Sant Gregori
28) del pont del Castell (est) a Sant Gregori
29) del pont del Castell (oest) a Sant Gregori
30) del pont d'en Batlle a Sant Gregori
31) del pont d'en Toni a Sant Gregori
32) del paller del mas Suro a Sant Gregori
33) de can Batlle a Sant Gregori
34) del porxo de la Casassa a Sant Gregori
35) del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori
36) del mas Suro a Sant Gregori
37) de la Casassa de Ginestar a Sant Gregori
38) del santuari de Santa Afra a Sant Gregori

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

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

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

declaracions com a béns culturals d’interès local:
1) de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant G regori  
2) de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori  
3) de l'esglèsia de sant Narcís de Taialà a Sant Gr egori  
4) de la torre de Sant Medir a Sant Gregori  
5) del molí d'en Ribes a Sant Gregori  
6) del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori  
7) de la masia de can Vilà de Cartellà a Sant Grego ri  
8) del mas de can Montràs a Sant Gregori  
9) del paller de can Vila a Sant Gregori  

e a Sant Gregori  
11) del mas de can Monje i porxo a Sant Gregori  
12) del mas de can Reixac i paller annex a Sant Gre gori  
13) del mas de can Casademont i paller a Sant Grego ri  
14) del mas Sunyer a Sant Gregori  
15) del mas de can Gifre a Sant Gregori  

l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Gregori  
17) del porxo de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gr egori  
18) de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori  
19) del mas de can Mangou a Sant Gregori  
20) del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter  

del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter  
22) del pont de Torrent a Cervià de Ter  
23) de ca la Cebriana a Cervià de Ter  
24) del Castell de Taialà a Sant Gregori  
25) del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori  
26) del pont de Can Carrera a Sant Gregori  
27) del pont de Ferro a Sant Gregori  
28) del pont del Castell (est) a Sant Gregori  
29) del pont del Castell (oest) a Sant Gregori  
30) del pont d'en Batlle a Sant Gregori  
31) del pont d'en Toni a Sant Gregori  
32) del paller del mas Suro a Sant Gregori  

e can Batlle a Sant Gregori  
34) del porxo de la Casassa a Sant Gregori  
35) del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori  
36) del mas Suro a Sant Gregori  
37) de la Casassa de Ginestar a Sant Gregori  
38) del santuari de Santa Afra a Sant Gregori  
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Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 

què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

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

Comissió Informativa 

declaracions com a béns culturals d’interès local:  



 
 

 

39) de can Por tell a Sant Gregori
40) de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori

 
El Sr. Roca explica que es porten a aprovació 
de Cervià de Ter i 36 de l'Ajuntament de 
aproximadament uns 300 masos i més 
entreveure una riquesa patrimonial i cultural
Manifesta que encara en falten i que 
ja es van aprovar inicialment 
exposició pública i no s'han presentat al·legacions
definitiva per inscriure tots aquests bens en
 
El Sr. Pellicer vol comentar el mateix que va dir a la comissió informativa de co
municipal. Des del seu grup 
contra que aquesta protecció pugui servir per obrir la porta a l'accés de persones 
l'àmbit privat o de l'església catòlica a subvencions públiques
no estarien justificades per qüestió
la votació separada de tots els punts s'abstindran en tots els casos. Saben que alguns 
dels edificis que es porten a aprovació s'han adquirit com a inversió privada
preferit un tipus de protecció que 
que no servirà per desviar diners públics a negocis privats.
subvencions a les que poden accedir els BCILS
una de les qüestions que va fer que 
declaracions. No tenen gaire clar quines són les subvencions a les que es poden acollir.
 
El Sr. Roca respon, pel que fa a les subvencions que poden accedir
convocatòries de la Generalitat de Catalu
que no n'hi ha cap en curs. 
s'atorga més puntuació si són BCIL o BCIN.
declarat BCIL suposa una càrrega per tots aquests elements.
conservació que suposa un cost més elevat
ajuda per al seu manteniment.
 
El president vol fer la puntualit
punt perquè si algú impugnés 
 
El Sr. Pellicer manifesta que 
com li va exposar l'altre dia hi ha casos d'elements que s'han protegit a Sant Gregori en 
els quals s'ha detectat que s'hi han fet modificacions que no han estat gaire estrictes amb 
el tipus d'edifici històric que es volia protegir. 
Margarit on s'hi han fet dues portes noves des de que es va protegir.
a subvencions de la Generalitat de 
privades que s'han realitzat exclusivament per treure'n un rèdit econòmic
bé. Es tracta de patrimoni que s'ha convertit en tres habitatges privats
s'hauria d'haver definit d'una manera molt més específica 
futur no tindrem manera de controlar perquè ja hauran accedi
fins ara.  
 
El president vol puntualitzar que a vegades aque
Comarcal i s'ha de tenir present que la tasca del consell és realitzar 
d'aprovació d'una petició que ens fa un ajuntame

tell a Sant Gregori  
40) de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori . 

es porten a aprovació quaranta BCILS. N'hi ha quatre de
l'Ajuntament de Sant Gregori. El municipi de Sant Gregori té 

aproximadament uns 300 masos i més de 50 quilòmetres quadrats
entreveure una riquesa patrimonial i cultural que és el reflex que tot aquest llistat

anifesta que encara en falten i que els portaran a aprovació els propers plens.
aprovar inicialment en l'anterior legislatura per unanimitat.

exposició pública i no s'han presentat al·legacions. Ara es tractaria de realitzar l'aprovació 
definitiva per inscriure tots aquests bens en el catàleg del patrimoni cultural català.

ellicer vol comentar el mateix que va dir a la comissió informativa de co
Des del seu grup estem a favor de la protecció del patrimoni però estem en 

contra que aquesta protecció pugui servir per obrir la porta a l'accés de persones 
l'àmbit privat o de l'església catòlica a subvencions públiques. Les quals en 

qüestió de renda. Per aquest motiu i atès que no voldríem fer 
votació separada de tots els punts s'abstindran en tots els casos. Saben que alguns 

dels edificis que es porten a aprovació s'han adquirit com a inversió privada
eferit un tipus de protecció que deixés més clarament definida aquesta 

que no servirà per desviar diners públics a negocis privats. Demana més 
subvencions a les que poden accedir els BCILS. Agrairien rebre-la ja que sab

que va fer que s'impulsés amb tanta determinació 
tenen gaire clar quines són les subvencions a les que es poden acollir.

pel que fa a les subvencions que poden accedir
convocatòries de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. A
que no n'hi ha cap en curs. En les subvencions per restauració de patrimoni cultural

més puntuació si són BCIL o BCIN. Manifesta que entenen
declarat BCIL suposa una càrrega per tots aquests elements. Els obliga a
conservació que suposa un cost més elevat. Per tant creu que és coherent que 

.  

El president vol fer la puntualització referent a la votació. Aquesta serà individual punt per 
 un d'aquests la resta d'expedients no quedessin paralitzats. 

manifesta que aquesta càrrega creuen que està poc definida perquè tal i 
sar l'altre dia hi ha casos d'elements que s'han protegit a Sant Gregori en 

els quals s'ha detectat que s'hi han fet modificacions que no han estat gaire estrictes amb 
el tipus d'edifici històric que es volia protegir. Concretament exposa el cas d
Margarit on s'hi han fet dues portes noves des de que es va protegir. 
a subvencions de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Girona inversions 

exclusivament per treure'n un rèdit econòmic
patrimoni que s'ha convertit en tres habitatges privats

s'hauria d'haver definit d'una manera molt més específica per evitar situacions que en un 
futur no tindrem manera de controlar perquè ja hauran accedit a un estatus que no tenien 

El president vol puntualitzar que a vegades aquests debats els portem al P
Comarcal i s'ha de tenir present que la tasca del consell és realitzar 

etició que ens fa un ajuntament. Creu que aquest debat hauria
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quaranta BCILS. N'hi ha quatre del municipi 
El municipi de Sant Gregori té 

quadrats fet que dóna 
l reflex que tot aquest llistat. 

ls propers plens. Aquests 
en l'anterior legislatura per unanimitat. S'han mantingut a 

ra es tractaria de realitzar l'aprovació 
el catàleg del patrimoni cultural català.  

ellicer vol comentar el mateix que va dir a la comissió informativa de cooperació 
estem a favor de la protecció del patrimoni però estem en 

contra que aquesta protecció pugui servir per obrir la porta a l'accés de persones de 
. Les quals en molts casos 

atès que no voldríem fer 
votació separada de tots els punts s'abstindran en tots els casos. Saben que alguns 

dels edificis que es porten a aprovació s'han adquirit com a inversió privada. Haguéssim 
deixés més clarament definida aquesta qüestió i garantir 

més informació de les 
ja que saben que és 

amb tanta determinació aquestes 
tenen gaire clar quines són les subvencions a les que es poden acollir.  

pel que fa a les subvencions que poden accedir, que es publiquen 
ó de Girona. Ara mateix creu 

subvencions per restauració de patrimoni cultural 
Manifesta que entenen que el fet de ser 

Els obliga a un estat de 
Per tant creu que és coherent que rebin una 

zació referent a la votació. Aquesta serà individual punt per 
un d'aquests la resta d'expedients no quedessin paralitzats.  

definida perquè tal i 
sar l'altre dia hi ha casos d'elements que s'han protegit a Sant Gregori en 

els quals s'ha detectat que s'hi han fet modificacions que no han estat gaire estrictes amb 
exposa el cas del Casal dels 

 Que puguin accedir 
o de la Diputació de Girona inversions 

exclusivament per treure'n un rèdit econòmic no els sembla 
patrimoni que s'ha convertit en tres habitatges privats. Creiem que 

per evitar situacions que en un 
estatus que no tenien 

sts debats els portem al Ple del Consell 
Comarcal i s'ha de tenir present que la tasca del consell és realitzar un pur tràmit 

debat hauria de tenir 



 
 

 

lloc en el plenari municipal i no pas en el Consell Comarcal. 
dels ajuntaments.  
 
El Sr. Pellicer replica que si es porta un punt a aprovació 
local o és general es pot parlar. 
 
El president manifesta que únicament ho ha puntualitzat, es pot debatre el que vulguin. 
 
El Sr. Cornellà indica el sentit el deu vot. 
 
El Sr. Palacio comenta que és una mica complicat fer
que la cup està a favor de que siguin qüestions públi
anomenat per tant ell votarà en el mateix sentit. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès l
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant Gregori;
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'esglèsia de sant 

Feliu de Cartellà a Sant Gregori.
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generali

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

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

no pas en el Consell Comarcal. El consell atén a les peticions 

que si es porta un punt a aprovació del Ple entenem que tant si és 
general es pot parlar.  

únicament ho ha puntualitzat, es pot debatre el que vulguin. 

El Sr. Cornellà indica el sentit el deu vot.  

comenta que és una mica complicat fer-ho amb aquestes pautes, ell igual 
que la cup està a favor de que siguin qüestions públiques. Són bàsicament els que han 
anomenat per tant ell votarà en el mateix sentit.  

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'esglèsia de sant 
Feliu de Cartellà a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generali
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

entenem que tant si és 

únicament ho ha puntualitzat, es pot debatre el que vulguin.  

ho amb aquestes pautes, ell igual 
. Són bàsicament els que han 

/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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

ocal i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'esglèsia de sant 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'inform
d’interès local de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Medir a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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’octu
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una po
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de l'esglèsia de sant Narcís de Taialà a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'esglèsia de Sant 
Medir a Sant Gregori. 

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

atrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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’octu
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una po

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de sant Narcís de Taialà a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

ació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

de l'esglèsia de Sant 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 



 
 

 

Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Narcís de Taialà a Sant Gregori

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 19
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procedime
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de la torre de Sant Med
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Medir a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llu
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques

claració com a bé cultural d’interès local de l'esglèsia de sant 
Narcís de Taialà a Sant Gregori. 

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

Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 19
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de la torre de Sant Medir a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llu
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
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de l'esglèsia de sant 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

nt de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de la torre de Sant 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 



 
 

 

de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edi
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del molí d'en Ribes a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultur
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu com
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació
d’interès local del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el segü
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

de Cartellà i annex a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent insc

de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

del molí d'en Ribes a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del molí d'en Ribes a 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas Gironès vell 
de Cartellà i annex a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
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cte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

LONA EN COMÚ-GUANYEM 

del molí d'en Ribes a 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
ú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

pública de la declaració com a bé cultural 
 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas Gironès vell 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
ripció en el Catàleg del 



 
 

 

Patrimoni Cultural Català.
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 Ca
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de la masia de can Vilà de Cartellà a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Vilà de Cartellà a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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)
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 me
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Montràs a S
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

st, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de la masia de can Vilà de Cartellà a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

claració com a bé cultural d’interès local 
Vilà de Cartellà a Sant Gregori. 

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

tural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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)
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 me

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Montràs a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
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Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
talunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

st, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

claració com a bé cultural d’interès local de la masia de can 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 



 
 

 

definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Montràs a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur d
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/199
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del paller de can Vila a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalita

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cult

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
ant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

t 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur d
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del paller de can Vila a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del paller de can Vila a 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalita
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cult
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can 

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

 

t 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

2, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

LONA EN COMÚ-GUANYEM 

del paller de can Vila a 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaraci
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu c
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informac
d’interès local del mas de can Nofre a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

a Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 d
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de le
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Monje i porxo a 
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC

català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaraci
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Nofre a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

var la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can Nofre 
 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 d

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Monje i porxo a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 
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català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
omú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

ió pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas de can Nofre 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

s administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 



 
 

 

grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

porxo a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Reixac i paller annex a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'I
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

i paller annex a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departam

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can Monje i 
xo a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Reixac i paller annex a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can Reixac 
i paller annex a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 
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BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas de can Monje i 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas de can Reixac 

ent de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 



 
 

 

5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Casademont i paller a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Casademont i paller a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en fa
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Ll
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració
d’interès local del mas Sunyer a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Casademont i paller a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Casademont i paller a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

l Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Ll
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració
del mas Sunyer a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
ci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

l Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 



 
 

 

Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Gregori. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracion
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Gifre a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Vist el que disposa l’article 17 de l
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm.

claració com a bé cultural d’interès local del mas Sunyer a Sant 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 

catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracion
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Gifre a Sant Gregori; 

no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can Gifre a 

uest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

nterès 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
tracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm.
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del mas Sunyer a Sant 

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

 

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 

catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas de can Gifre a 

uest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 
a 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

nterès 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
tracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 



 
 

 

de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Medir a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultur
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu com
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació
d’interès local del porxo de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent 
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

de Sant Medir a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció 
Patrimoni Cultural Català.

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'antiga rectoria de 
Sant Medir a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del porxo de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del porxo de l'esglèsia 
de Sant Medir a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció 
Patrimoni Cultural Català. 
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el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

de l'antiga rectoria de 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
ú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del porxo de l'esglèsia 

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



 
 

 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el mun
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Escoles de Cartellà a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui u
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Mangou a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Escoles de Cartellà a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
e can Mangou a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
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Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

icipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l'edifici de les 

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

 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
’octubre de 1993) que 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

na població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Mangou a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gre
 
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 béns immobles s’efectuarà mitjanç
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la L
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjanç
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conse
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Castellana a Cervià de 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 
 
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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declarac
com a béns 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 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Mangou a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjanç
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Castellana a Cervià de Ter. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter

e 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declarac
com a béns 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 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

lei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

ant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

qüència, ha quedat aprovat 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del dolmen de la 

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

Cervià de Ter. 

e 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de r
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte public
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

de Raset a Cervià de Ter
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Ge

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patri
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment admini
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d
d’interès local del pont de Torrent a Cervià de Ter
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Cervià de Ter. 
 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de r
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas de can Roure 
de Raset a Cervià de Ter. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Ge
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter

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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont de Torrent a Cervià de Ter; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont de Torrent a 
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Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

at en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

LONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas de can Roure 

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

Cervià de Ter. 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
stratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

del pont de Torrent a 



 
 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 
 
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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declara
d’interès local de ca la Cebriana a Cervià de Ter
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Cervià de Ter. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultura

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 
 
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) qu
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del Castell de Taialà a Sant 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de ca la Cebriana a Cervià de Ter; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de ca la Cebriana a 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter

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) qu
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del Castell de Taialà a Sant Gregori; 
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Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

Cervià de Ter. 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

ció com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

de ca la Cebriana a 

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

Cervià de Ter. 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 



 
 

 

 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim j
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Carrasquet a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 d
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del Castell de Taialà a 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

osa 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim j
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont de Can Carrasquet a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Carrasquet a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 
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Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del Castell de Taialà a 

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

 

osa 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont de Can 

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

 

e 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont de Can Carrera a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Carrera a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d
 
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 béns immobles 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont de Ferro a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont de Can Carrera a Sant Gregori; 

presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Carrera a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques

ut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

del pont de Ferro a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
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determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont de Can 

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

 

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 béns 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 

l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

ut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

en conseqüència, ha quedat aprovat 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont de Ferro a 



 
 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règ
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont del Castell (est) a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat ap
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

(est) a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont del Castell (oest) a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règ
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont del Castell (est) a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat ap

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
(est) a Sant Gregori. 

uest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
stracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont del Castell (oest) a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
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Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

en el BOP de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont del Castell 

uest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
stracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

(oest) a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del pont d'en Batlle a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patr
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
(oest) a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
iques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del pont d'en Batlle a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont d'en Batlle a 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

, 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
iques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

del pont d'en Batlle a 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 



 
 

 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment admin
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit 
d’interès local del pont d'en Toni
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per una
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració co
d’interès local del paller del mas Suro a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

a Sant Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
Toni a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del pont d'en 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

onsell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració co
del paller del mas Suro a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del paller del mas Suro 
 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
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Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
istratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

del pont d'en Toni a 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

onsell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del paller del mas Suro 

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



 
 

 

Patrimoni Cultural Català.
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 m
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de can Batlle a Sant Greg
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic d
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP d
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del porxo de la Casassa a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

ltural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 m

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de can Batlle a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de can Batlle a Sant 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

ticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic d
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP d

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del porxo de la Casassa a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
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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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

de can Batlle a Sant 

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

 

ticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 



 
 

 

definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Casassa a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la decla
d’interès local del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Ginestar a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Casassa a Sant Gregori. 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

le del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas Carreras de 
Ginestar a Sant Gregori. 

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

ni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del porxo de la 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

le del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

ració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas Carreras de 

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

 

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
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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
5.000 habitants; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de proced
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local del mas Suro a Sant 
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic d
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP d
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de la Casassa de Ginestar
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC

català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del mas Suro a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del mas Suro a Sant 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

ticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic d
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP d

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de la Casassa de Ginestar a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 
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català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

iment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del mas Suro a Sant 

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

 

ticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 



 
 

 

grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Ginestar a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 5
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de l
d’interès local del santuari de Santa Afra a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Afra a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 1
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 d

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

da al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 5
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
del santuari de Santa Afra a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local del santuari de Santa 
Afra a Sant Gregori. 

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

Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 1
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 d
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BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de la Casassa de 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

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

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

da al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

a declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

del santuari de Santa 

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

 

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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procedim
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de can Portell a Sant 
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 

Gregori. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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; 
 
Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP 
de 9 de setembre de 2015, el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
d’interès local de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori
 
Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 
definitivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de can Portell a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de can Portell a Sant 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

rticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 
de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori; 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup del PP i 

del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 

ent de les administracions públiques 
de Catalunya, s'ha dut a terme, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 175, 

el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

de can Portell a Sant 

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

 

rticle 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 

Atès que de conformitat amb l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'art. 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Girona núm. 175, 
el tràmit d'informació pública de la declaració com a bé cultural 

Vist que no s'han presentat al·legacions i, en conseqüència, ha quedat aprovat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
i del grup del PP i l'abstenció del 

BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 



 
 

 

Primer.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Noguer) a Sant Gregori

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
10. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 9 de setembre de 2015, i a l'aprovació de la sol·lici tud de 
subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya pel foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica
 
El Sr. Roca explica que el passat dia 15 de setembre finalitzava el termini per sol·
subvenció davant de l'Agència de R
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica.
actualment presta el servei de recollida amb contenidors de forma m
municipis de la comarca. Per tal d'incrementar el percentatge de recollida selectiva 
d'aquesta fracció de residus ha
de sensibilització basada en les següents accions: distribució de 100.
nanses compostables que es distribuiran a comerços dels 14 municipis 
prestem el servei, la distribució de 3.500 cubells airejats pels habitatges, material 
informatiu i bosses compostables a través de punts informatius que s'instal·
municipis, la distribució de contenidors de fracció orgànica pels menjadors escolars amb 
la finalitat d'incentivar el reciclatge en aquests espais amb activitats per als escolars i la 
realització de trobades amb les comunitats de 
de recollida selectiva i alhora l'edició d'uns cartells informatius recordatoris de la 
necessitat de fer una bona gestió dels residus. Totes aquestes actuacions es 
pressuposten amb un import de 31.640 euros del
de Residus un 50%.  
 
El Sr. Palacio vol saber si per 
programa mateix. No sap si només serà la implantació o la intervenció com a tal o també 
hi ha prevista a nivell d'avaluació 
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup hi votarà a favor evidentment perquè tot el que 
siguin millores són benvingudes però pensen que potser el que haurien de fer, mé
campanyes molt concretes és plantejar
campanyes ajuden però potser s'hauria de treballar cap un altre model de recollida
selectiva. Recorda que de cares a l'any 2020 la normativa europea preveu que s'arribi al 
60% de reciclatge. Com a comarca estem molt lluny d'aquest tant per cent. Més que 
campanyes puntuals que estan molt bé potser hi hauria d'haver un plantejam
global i més arriscat de canvi de model a curt te
grup hi votarà a favor.  
 
El Sr. Roca contesta al Sr. Palacio i explica que es parla amb els ajuntaments una vegada 
s'ha portat a terme aquesta campanya.
anat bé. Ara s'haurà de veure quins ajuntaments s'hi 
s'hi acullen tots 14, si algun no hi estigués interessat no 
que diu el Sr. Cornellà tenen present la data del 2020 i com a comarca no poden 
descartar cap model. Sembla que es tendeix cap a 

Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local 
Noguer) a Sant Gregori. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

Patrimoni Cultural Català. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
de setembre de 2015, i a l'aprovació de la sol·lici tud de 

subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya pel foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica . 

El Sr. Roca explica que el passat dia 15 de setembre finalitzava el termini per sol·
subvenció davant de l'Agència de Residus de Catalunya per tal de finançar actuacions pel 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. El Consell Co
actualment presta el servei de recollida amb contenidors de forma m
municipis de la comarca. Per tal d'incrementar el percentatge de recollida selectiva 
d'aquesta fracció de residus han presentat com fan cada any una proposta de campanya 
de sensibilització basada en les següents accions: distribució de 100.

compostables que es distribuiran a comerços dels 14 municipis 
, la distribució de 3.500 cubells airejats pels habitatges, material 

informatiu i bosses compostables a través de punts informatius que s'instal·
municipis, la distribució de contenidors de fracció orgànica pels menjadors escolars amb 
la finalitat d'incentivar el reciclatge en aquests espais amb activitats per als escolars i la 

amb les comunitats de veïns de Salt per tal de fomentar els 
de recollida selectiva i alhora l'edició d'uns cartells informatius recordatoris de la 

bona gestió dels residus. Totes aquestes actuacions es 
pressuposten amb un import de 31.640 euros dels quals es sol·licita a l'Agència Catalana 

El Sr. Palacio vol saber si per aquest projecte es té alguna previsió d'avaluació del 
sap si només serà la implantació o la intervenció com a tal o també 
'avaluació estudiar la repercussió que tindrà aquest programa. 

El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup hi votarà a favor evidentment perquè tot el que 
siguin millores són benvingudes però pensen que potser el que haurien de fer, mé

concretes és plantejar-se el model de recollida. Evidentment totes les 
campanyes ajuden però potser s'hauria de treballar cap un altre model de recollida

de cares a l'any 2020 la normativa europea preveu que s'arribi al 
om a comarca estem molt lluny d'aquest tant per cent. Més que 

campanyes puntuals que estan molt bé potser hi hauria d'haver un plantejam
de canvi de model a curt termini perquè l'any 2020

El Sr. Roca contesta al Sr. Palacio i explica que es parla amb els ajuntaments una vegada 
portat a terme aquesta campanya. La voluntat és rebre el feedback per saber si ha 

anat bé. Ara s'haurà de veure quins ajuntaments s'hi voldran acollir. Dels 14 
si algun no hi estigués interessat no s'hi portaria a terme. Pel que fa al 

que diu el Sr. Cornellà tenen present la data del 2020 i com a comarca no poden 
descartar cap model. Sembla que es tendeix cap a un sèrie de canvis. Hi ha molts 
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Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de can Pinyot (mas 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
perquè en faci la corresponent inscripció en el Catàleg del 

 

del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
de setembre de 2015, i a l'aprovació de la sol·lici tud de 

subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya pel foment de la recollida 

El Sr. Roca explica que el passat dia 15 de setembre finalitzava el termini per sol·licitar la 
per tal de finançar actuacions pel 

omarcal del Gironès 
actualment presta el servei de recollida amb contenidors de forma mancomunada a 14 
municipis de la comarca. Per tal d'incrementar el percentatge de recollida selectiva 

cada any una proposta de campanya 
de sensibilització basada en les següents accions: distribució de 100.000 bosses de 

compostables que es distribuiran a comerços dels 14 municipis en els que 
, la distribució de 3.500 cubells airejats pels habitatges, material 

informatiu i bosses compostables a través de punts informatius que s'instal·laran en els 
municipis, la distribució de contenidors de fracció orgànica pels menjadors escolars amb 
la finalitat d'incentivar el reciclatge en aquests espais amb activitats per als escolars i la 

per tal de fomentar els hàbits 
de recollida selectiva i alhora l'edició d'uns cartells informatius recordatoris de la 

bona gestió dels residus. Totes aquestes actuacions es 
es sol·licita a l'Agència Catalana 

projecte es té alguna previsió d'avaluació del 
sap si només serà la implantació o la intervenció com a tal o també 

la repercussió que tindrà aquest programa.  

El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup hi votarà a favor evidentment perquè tot el que 
siguin millores són benvingudes però pensen que potser el que haurien de fer, més que 

videntment totes les 
campanyes ajuden però potser s'hauria de treballar cap un altre model de recollida 

de cares a l'any 2020 la normativa europea preveu que s'arribi al 
om a comarca estem molt lluny d'aquest tant per cent. Més que 

campanyes puntuals que estan molt bé potser hi hauria d'haver un plantejament més 
2020 ja és aquí. El seu 

El Sr. Roca contesta al Sr. Palacio i explica que es parla amb els ajuntaments una vegada 
back per saber si ha 
Dels 14 generalment 

portaria a terme. Pel que fa al 
que diu el Sr. Cornellà tenen present la data del 2020 i com a comarca no poden 

un sèrie de canvis. Hi ha molts 



 
 

 

municipis de la comarca que ho porten a terme 
començant a implantar altres models per tant no en poden descartar cap.
 
Vista la Resolució TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al
de 22 de juny de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals;
 
Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’ator
ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la comarca 
del Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
de 2015, mitjançant el qual es concorre a la co
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, d’acord amb la Resolució 
TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.897 de 22 de juny de 
2015 i es sol·licita l’atorgament d’una s
selectiva de la fracció orgànica a la comarca del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presi

data 9 de setembre de 2015, concórrer a la convocatòria d’ajuts per al 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 
municipals, d’acord amb la Resolució TES/1329/2015
2015, publicada al DOGC núm. 6.897
l’atorgament d’una subvenció per al projecte de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica a la comarca del Gironès

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de 
 
Tercer.  Facultar la presidència

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
11. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 9 de setembre de 2015, i a l'aprovació de la s ol·licitud de 
subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residu
 
El Sr. Roca explica que el dia 15 de setembre també finalitzava el 
projecte a aquesta convocatòria de prevenció de residus. 
8 deixalleries: Cassà de la Selva, Salt, Sant Gregori, Celrà, Sarrià de Ter, Madremanya, 
Sant Jordi Desvalls i Sant Martí de Llémena.
d'entrada a les deixalleries i el 
particulars. Aquest projecte té per objectiu que tots els objectes que entrin a la deixalleria 
es classifiquin segons les seves possibilitat
requisits establerts a la Guia per al desenvolupament d'activitats de reutilització i 
preparació per a la reutilització a les deixalleries i altres establiments públics de Cataluny
de l'Agència de Residus i al R
d'un sistema informàtic de registre i seguiment dels residus aportats pels ciutadans. 
Aquesta actuació està pressupostada en 121.238,50 

municipis de la comarca que ho porten a terme amb un sistema, 
altres models per tant no en poden descartar cap.

Vista la Resolució TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al
de 22 de juny de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals; 

Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’ator
ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la comarca 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
de 2015, mitjançant el qual es concorre a la convocatòria d’ajuts per al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, d’acord amb la Resolució 
TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.897 de 22 de juny de 
2015 i es sol·licita l’atorgament d’una subvenció per al projecte de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica a la comarca del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 9 de setembre de 2015, concórrer a la convocatòria d’ajuts per al 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 
municipals, d’acord amb la Resolució TES/1329/2015,

5, publicada al DOGC núm. 6.897, de 22 de juny de 2015
l’atorgament d’una subvenció per al projecte de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica a la comarca del Gironès 

Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
data 9 de setembre de 2015, i a l'aprovació de la s ol·licitud de 

subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residu s municipals.  

El Sr. Roca explica que el dia 15 de setembre també finalitzava el termini
projecte a aquesta convocatòria de prevenció de residus. Explica que el 
8 deixalleries: Cassà de la Selva, Salt, Sant Gregori, Celrà, Sarrià de Ter, Madremanya, 
Sant Jordi Desvalls i Sant Martí de Llémena. La voluntat és adaptar els equips de control 
d'entrada a les deixalleries i el software de registre de les aportacions dels usuaris 
particulars. Aquest projecte té per objectiu que tots els objectes que entrin a la deixalleria 
es classifiquin segons les seves possibilitats de reutilització per tal de donar complimen

uia per al desenvolupament d'activitats de reutilització i 
preparació per a la reutilització a les deixalleries i altres establiments públics de Cataluny
de l'Agència de Residus i al Real Decret de gestió del RAES. Es proposa la instal·lació 

stema informàtic de registre i seguiment dels residus aportats pels ciutadans. 
Aquesta actuació està pressupostada en 121.238,50 euros dels quals en
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, d'altres que estan 
altres models per tant no en poden descartar cap.   

Vista la Resolució TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.897, 
de 22 de juny de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al foment de la 

Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’atorgament dels 
ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la comarca 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
nvocatòria d’ajuts per al foment de la 

recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, d’acord amb la Resolució 
TES/1329/2015 de 22 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.897 de 22 de juny de 

ubvenció per al projecte de foment de la recollida 

dència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 9 de setembre de 2015, concórrer a la convocatòria d’ajuts per al 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 

, de 22 de juny de 
de 22 de juny de 2015, i sol·licitar 

l’atorgament d’una subvenció per al projecte de foment de la recollida 
 

Catalunya. 

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

del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
data 9 de setembre de 2015, i a l'aprovació de la s ol·licitud de 

subvenció davant l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de prevenció i 

termini per presentar el 
Explica que el Consell gestiona 

8 deixalleries: Cassà de la Selva, Salt, Sant Gregori, Celrà, Sarrià de Ter, Madremanya, 
La voluntat és adaptar els equips de control 

de registre de les aportacions dels usuaris 
particulars. Aquest projecte té per objectiu que tots els objectes que entrin a la deixalleria 

de reutilització per tal de donar compliment al 
uia per al desenvolupament d'activitats de reutilització i 

preparació per a la reutilització a les deixalleries i altres establiments públics de Catalunya 
Es proposa la instal·lació 

stema informàtic de registre i seguiment dels residus aportats pels ciutadans. 
quals en sol·liciten un 75 



 
 

 

% que correspon a 90.928,88 
subvenció per aquest mateix concepte amb la 
pels ajuntaments que tenen deixalleries 
 
Vista la Resolució TES/1485/2015 de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.
de 6 de juliol de 2015, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.
 
Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’a
ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
de 2015, mitjançant el qual es concorre 
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, d'acord amb la 
Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.906, de 6 
de juliol de 2015,i es sol·licita 
per a la reutilització a les deixalleries del Gironès
 
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 Coma

data 9 de setembre de 2015, concórrer 
projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 
municipals, d'acord amb la Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 
2015, publicada al DOGC nú
l’atorgament d’una subvenció per al projecte de preparació per a la 
reutilització de residus municipals a les deixalleries del Gironès.

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
12. Aprovació de l'adhesió a l’acord marc de subministr ament de gas natural del 
Consorci Català pel desenvolupament Local impulsat per l’ACM
 
El Sr. Roca explica que tal i com es va fer amb el subministrament de l'energia elèctrica 
en el que s'hi han adherir 19 dels ajuntaments amb 400 punts de subministrament 
com també es va fer amb les comunicaci
de fer-ho amb el servei de Gas. Es proposa inst
marc de subministrament de gas natural de l'Associació Catalana de Municipis que ja està 
en vigor. Aquest garanteix obtenir 
un estalvi.  
 
Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès, en data 19 de febrer de 2014, va 
aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la comarca i el 
Consell Comarcal del Gironès amb relació al projecte supramunicipal de comptabilitat 
energètica i altres serveis de gestió energètica;
 
Vist que dinou ajuntaments de la comarca, respectivament, varen adherir

% que correspon a 90.928,88 euros. El mes de maig passat també es va 
subvenció per aquest mateix concepte amb la voluntat de sufragar el màxim de despesa 
pels ajuntaments que tenen deixalleries on s'hi haurà d'implantar aquest nou 

Vista la Resolució TES/1485/2015 de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.
de 6 de juliol de 2015, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’a
ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals;

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
de 2015, mitjançant el qual es concorre a la convocatòria d’ajuts per a projectes de 
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, d'acord amb la 
Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.906, de 6 

i es sol·licita l’atorgament d’una subvenció per al projecte de preparació 
per a la reutilització a les deixalleries del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 9 de setembre de 2015, concórrer a la convocatòria d’ajuts per a 
projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 
municipals, d'acord amb la Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 
2015, publicada al DOGC núm. 6.906, de 6 de juliol de 2015
l’atorgament d’una subvenció per al projecte de preparació per a la 
reutilització de residus municipals a les deixalleries del Gironès.

Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.

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

Aprovació de l'adhesió a l’acord marc de subministr ament de gas natural del 
desenvolupament Local impulsat per l’ACM . 

explica que tal i com es va fer amb el subministrament de l'energia elèctrica 
en el que s'hi han adherir 19 dels ajuntaments amb 400 punts de subministrament 

també es va fer amb les comunicacions i el manteniment d'ascensors ara es tractaria 
ho amb el servei de Gas. Es proposa instar als ajuntaments a l'adhesió de

marc de subministrament de gas natural de l'Associació Catalana de Municipis que ja està 
btenir un cost més ajustat pels ajuntaments i per tant 

Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès, en data 19 de febrer de 2014, va 
aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la comarca i el 

Comarcal del Gironès amb relació al projecte supramunicipal de comptabilitat 
energètica i altres serveis de gestió energètica; 

Vist que dinou ajuntaments de la comarca, respectivament, varen adherir
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. El mes de maig passat també es va sol·licitar un altra 
de sufragar el màxim de despesa 

d'implantar aquest nou software.  

Vista la Resolució TES/1485/2015 de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.906 
de 6 de juliol de 2015, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.; 

Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’atorgament dels 
ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de setembre 
d’ajuts per a projectes de 

prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, d'acord amb la 
Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 2015, publicada al DOGC núm. 6.906, de 6 

ó per al projecte de preparació 

rcal del Gironès, de 
a la convocatòria d’ajuts per a 

projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 
municipals, d'acord amb la Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny de 

m. 6.906, de 6 de juliol de 2015, i sol·licitar 
l’atorgament d’una subvenció per al projecte de preparació per a la 
reutilització de residus municipals a les deixalleries del Gironès. 

Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 

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

Aprovació de l'adhesió a l’acord marc de subministr ament de gas natural del 
 

explica que tal i com es va fer amb el subministrament de l'energia elèctrica 
en el que s'hi han adherir 19 dels ajuntaments amb 400 punts de subministrament així 

ons i el manteniment d'ascensors ara es tractaria 
ar als ajuntaments a l'adhesió de l'acord 

marc de subministrament de gas natural de l'Associació Catalana de Municipis que ja està 
st més ajustat pels ajuntaments i per tant implicarà 

Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès, en data 19 de febrer de 2014, va 
aprovar el text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de la comarca i el 

Comarcal del Gironès amb relació al projecte supramunicipal de comptabilitat 

Vist que dinou ajuntaments de la comarca, respectivament, varen adherir-se i signar el 



 
 

 

conveni marc de delegació en relació al 
energètica i altres serveis de gestió energètica, per tal de treballar en el finançament de 
les tasques de comptabilitat energètica i implantar aquest servei de control dels consums 
energètics en els municipis, ampl
altres subministraments, com ara, el gas natural, i oferir serveis d'assessorament en 
diferents àmbits de l'estalvi energètic i eficiència energètica;
 
Atès que entre els ajuntaments signants, Bescanó, 
Flaçà, Llagostera, Llambilles, Quart i Sant Gregori, així com el Consell Comarcal, 
disposen de pòlisses de gas natural contractades amb diferents comercialitzadores i és 
convenient unificar-les, per tal de poder desenvolup
comptabilitat energètica i alhora, obtenir el millor preu possible;
 
Vist que els municipis de Cassà de la Selva, Fornells de la Selva i Sarrià de Ter, que 
també participen del servei supramunicipal de comptabilitat energèti
en el seu dia a l'Acord marc de subministrament de gas de l'ACM;
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el 18 de novembre 
de 2014 el subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalun
(Exp. 2014.03-D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU i 
que des de l'ACM es posa a disposició dels ens locals la possibilitat d'adherir
Acord Marc; 
 
Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a partir
la data en que es formalitzin els contractes amb l’empresa adjudicatària;
 
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars
2014.03-D01. 
 
Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 
estat els següents: 
 

SUBLOTS 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable

 
Vistes les condicions econòmiques d'aquest acord Marc que són, en la seva majoria més 
favorables que les actuals que
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Adherir el Consell Comarcal del Gironès, i instar a l'adhesió als municipis de 

la comarca integrants del Servei supramunicipal de comptabilitat energètica i 
altres serveis de gestió energètica, a l’Acord marc de subministrament de 
gas natural destinat a le
impulsat per l'ACM

conveni marc de delegació en relació al projecte supramunicipal de comptabilitat 
energètica i altres serveis de gestió energètica, per tal de treballar en el finançament de 
les tasques de comptabilitat energètica i implantar aquest servei de control dels consums 
energètics en els municipis, ampliar l'abast de les contractacions centralitzades, amb 
altres subministraments, com ara, el gas natural, i oferir serveis d'assessorament en 
diferents àmbits de l'estalvi energètic i eficiència energètica; 

Atès que entre els ajuntaments signants, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d'Adri, 
Flaçà, Llagostera, Llambilles, Quart i Sant Gregori, així com el Consell Comarcal, 
disposen de pòlisses de gas natural contractades amb diferents comercialitzadores i és 

les, per tal de poder desenvolupar correctament els treballs de 
comptabilitat energètica i alhora, obtenir el millor preu possible; 

Vist que els municipis de Cassà de la Selva, Fornells de la Selva i Sarrià de Ter, que 
també participen del servei supramunicipal de comptabilitat energètica, ja van adherir
en el seu dia a l'Acord marc de subministrament de gas de l'ACM; 

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el 18 de novembre 
de 2014 el subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalun

D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU i 
que des de l'ACM es posa a disposició dels ens locals la possibilitat d'adherir

Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de gener del 2015, o de 
la data en que es formalitzin els contractes amb l’empresa adjudicatària;

Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 

Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 

Preu tarifa (€/MWh)
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable 51,320 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable 44,446 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable 40,269 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable  37,164 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable 27,368 

Vistes les condicions econòmiques d'aquest acord Marc que són, en la seva majoria més 
favorables que les actuals que disposen els ajuntaments; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Adherir el Consell Comarcal del Gironès, i instar a l'adhesió als municipis de 
la comarca integrants del Servei supramunicipal de comptabilitat energètica i 
altres serveis de gestió energètica, a l’Acord marc de subministrament de 
gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03
impulsat per l'ACM-CCDL, des de la data d'aprovació de l'esmentada 
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projecte supramunicipal de comptabilitat 
energètica i altres serveis de gestió energètica, per tal de treballar en el finançament de 
les tasques de comptabilitat energètica i implantar aquest servei de control dels consums 

iar l'abast de les contractacions centralitzades, amb 
altres subministraments, com ara, el gas natural, i oferir serveis d'assessorament en 

Bordils, Campllong, Canet d'Adri, 
Flaçà, Llagostera, Llambilles, Quart i Sant Gregori, així com el Consell Comarcal, 
disposen de pòlisses de gas natural contractades amb diferents comercialitzadores i és 

ar correctament els treballs de 

Vist que els municipis de Cassà de la Selva, Fornells de la Selva i Sarrià de Ter, que 
ca, ja van adherir-se 

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el 18 de novembre 
de 2014 el subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya 

D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU i 
que des de l'ACM es posa a disposició dels ens locals la possibilitat d'adherir-se a aquest 

de l’1 de gener del 2015, o de 
la data en que es formalitzin els contractes amb l’empresa adjudicatària; 

Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 
del procediment derivat 

Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 

€/MWh) 

Vistes les condicions econòmiques d'aquest acord Marc que són, en la seva majoria més 

Adherir el Consell Comarcal del Gironès, i instar a l'adhesió als municipis de 
la comarca integrants del Servei supramunicipal de comptabilitat energètica i 
altres serveis de gestió energètica, a l’Acord marc de subministrament de 

s entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), 
des de la data d'aprovació de l'esmentada 



 
 

 

adhesió i fins el 31 de desembre de 2016
econòmiques: 

 
Preus inicials adjudicats: 
 

Sublots    Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 

 
Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 
estat els següents: 
 

SUBLOTS 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable

 
Segon. El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos 

addicionals com a màxim, essent el seu límit, 
tres anys. De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals 
pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa 
adjudicatària. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement

Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6, 08007, 
Barcelona). 

 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural 
(Avinguda Vilanova, 2

 
Cinquè.  Comunicar als ajuntaments de la comarca integrants del servei 

supramunicipal de comptabilitat energètica i altres serveis de gestió 
energètica i que disposen de subministraments de gas natural, el present 
Acord i encoratjar
de subministrament de gas natural de l'ACM

 
13. Aprovació del conveni de delegació amb l’Ajuntament  de Fornells de la Selva, 
per a la prestació del servei de recollida i 
vegetals.  
 
El president explica que aquest punt 
deixar sobre la taula. L'Ajuntament de Fornells de la Selva encarrega al Consell la gestió
del servei de recollida i tractament del residus de poda o restes vegetals
aquest servei el tenim adjudicat a l'empresa AJ RUZ 
problemes laborals interns. No creiem oportú 
de Fornells de la Selva i atenent que no 

adhesió i fins el 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 

Preu tarifa inicial 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707  

ariable (EUR/MWh)    38,445  

Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 

Preu tarifa (€/MWh)
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable 51,320 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable 44,446 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable 40,269 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable  37,164 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable 27,368 

El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos 
addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de 
tres anys. De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals 
pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6, 08007, 

Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural 

ilanova, 2-10 , 08018, Barcelona). 

Comunicar als ajuntaments de la comarca integrants del servei 
supramunicipal de comptabilitat energètica i altres serveis de gestió 
energètica i que disposen de subministraments de gas natural, el present 

encoratjar-los a que aprovin el mateix acord d'adhesió a l'Acord marc 
de subministrament de gas natural de l'ACM-CCDL. 

Aprovació del conveni de delegació amb l’Ajuntament  de Fornells de la Selva, 
per a la prestació del servei de recollida i tractament del residus de poda o restes 

El president explica que aquest punt de l'odre del dia a la Junta de Portaveus es va decidir 
'Ajuntament de Fornells de la Selva encarrega al Consell la gestió

da i tractament del residus de poda o restes vegetals
st servei el tenim adjudicat a l'empresa AJ RUZ els quals tenen una 

o creiem oportú delegar-los més feina. Parlant amb l'alcalde 
de Fornells de la Selva i atenent que no es perjudica al municipi perquè 
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, amb les següents condicions 

 

Els últims preus vigents, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2015 han 

€/MWh) 

El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos 
vigència inicial i pròrrogues, de 

tres anys. De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals 
pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6, 08007, 

com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural 

Comunicar als ajuntaments de la comarca integrants del servei 
supramunicipal de comptabilitat energètica i altres serveis de gestió 
energètica i que disposen de subministraments de gas natural, el present 

los a que aprovin el mateix acord d'adhesió a l'Acord marc 

Aprovació del conveni de delegació amb l’Ajuntament  de Fornells de la Selva, 
tractament del residus de poda o restes 

rtaveus es va decidir 
'Ajuntament de Fornells de la Selva encarrega al Consell la gestió 

da i tractament del residus de poda o restes vegetals. Recorda que 
tenen una sèrie de 

los més feina. Parlant amb l'alcalde 
l municipi perquè la voluntat era 



 
 

 

començar a prestar aquest servei a partir d'any nou. 
amb l'empresa AJ RUZ finalitza a
servei. Hem decidit esperar aquests mesos i acceptar la delegació quan portem a terme el 
nou concurs.  
 
14. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 29 de juliol de 2015, i a l'aprovació de 
parcial i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agèn cia Catalana del Consum de la 
Generalitat de Cat alunya al Consell Comarcal Gironès, per a la realit zació 
d’actuacions en matèria de consum
 
El Sr. Vidal explica que el 2013 
d’actuacions en matèria de consum al Consell
2015. La quantitat que aquest any rebrem queda quantificada en 20.001,81 cèntims.
 
Atès que en data 29 d’octubre de 2013 es va signar un conveni d’encàrrec de gestió en 
matèria de consum, el qual va tenir per o
d'activitats concretes de la competència de l’Agència Catalana del Consum;
 
Vist que es va prorroga l'esmentat conveni per a l'exercici de 2014 i que ara es vol 
subscriure una nova pròrroga;
 
Vist que l’Agència Catalana del Consum ha tramès una addenda de modificació parcial i 
pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va 
establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya al Consell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de 
consum; 
 
Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 29 de juliol de 2015;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2015, mitjançant el qual s'aprova
a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un 
encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de
Consell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de consum
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Con

data 29 de juliol 
i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del
de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal Gironès, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

començar a prestar aquest servei a partir d'any nou. Atenent que el contracte 
amb l'empresa AJ RUZ finalitza a final d'any i començarem a fer la nova licitació 

. Hem decidit esperar aquests mesos i acceptar la delegació quan portem a terme el 

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
data 29 de juliol de 2015, i a l'aprovació de l'addenda

parcial i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agèn cia Catalana del Consum de la 

alunya al Consell Comarcal Gironès, per a la realit zació 
d’actuacions en matèria de consum . 

El Sr. Vidal explica que el 2013 l'Agència Catalana de Consum va delega
d’actuacions en matèria de consum al Consell. Ara els han presentat l'addenda per a l'any 

a quantitat que aquest any rebrem queda quantificada en 20.001,81 cèntims.

Atès que en data 29 d’octubre de 2013 es va signar un conveni d’encàrrec de gestió en 
matèria de consum, el qual va tenir per objecte la realització pel Consell Comarcal 
d'activitats concretes de la competència de l’Agència Catalana del Consum;

Vist que es va prorroga l'esmentat conveni per a l'exercici de 2014 i que ara es vol 
subscriure una nova pròrroga; 

Catalana del Consum ha tramès una addenda de modificació parcial i 
pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va 
establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 

ell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de 

Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 29 de juliol de 2015;

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
prova el text de l'addenda de modificació parcial i pròrroga per 

a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un 
encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de
Consell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de consum

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 
juliol de 2015, i aprovar el text de l'addenda de modificació parcial 

i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del
de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal Gironès, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. 

Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
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l contracte del Consell 
començarem a fer la nova licitació del 

. Hem decidit esperar aquests mesos i acceptar la delegació quan portem a terme el 

del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
l'addenda  de modificació 

parcial i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agèn cia Catalana del Consum de la 

alunya al Consell Comarcal Gironès, per a la realit zació 

delegar la realització 
. Ara els han presentat l'addenda per a l'any 

a quantitat que aquest any rebrem queda quantificada en 20.001,81 cèntims. 

Atès que en data 29 d’octubre de 2013 es va signar un conveni d’encàrrec de gestió en 
bjecte la realització pel Consell Comarcal 

d'activitats concretes de la competència de l’Agència Catalana del Consum; 

Vist que es va prorroga l'esmentat conveni per a l'exercici de 2014 i que ara es vol 

Catalana del Consum ha tramès una addenda de modificació parcial i 
pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va 
establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 

ell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de 

Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 29 de juliol de 2015; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 de juliol de 
'addenda de modificació parcial i pròrroga per 

a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un 
encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya al 
Consell Comarcal Gironès, per a la realització d’actuacions en matèria de consum; 

sell Comarcal del Gironès, de 
'addenda de modificació parcial 

i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum 
de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal Gironès, per a la 

l’Agència Catalana del Consum. 

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. 



 
 

 

 
15. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 23 de setembre de 2015, i a l'aprovació de 
addicional de concreció per al 2015 del Contracte P rograma per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials , altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'an y 2012
 
El president manifesta que es tracta d'ampliar els
administracions en sentit de que el C
matèries laborals bàsiques a persones nouvingudes. 
partida d'immigració equivalent a 3.000 euros. Aquests programes es realitzaran als 
municipis de Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà i Bordils que són els pobles de la 
comarca amb necessitats de realització d'aquests cursos. 
 
Atès que en data 15 d'abril de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar el
protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departa
Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012.
 
Atès que es va signar el Protocol addicional de concreció per al 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques
concretar els acord per a l'any 2015
 
Vistos els informes d'intervenció i de secretaria de data 23 de setembre de 2015;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de 2015, mitjançant el qual s'
concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en ma
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 
subscrit l'any 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de l

data 23 de setembre 
addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar S
Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit 
l'any 2012. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
data 23 de setembre de 2015, i a l'aprovació de l'addenda al 

addicional de concreció per al 2015 del Contracte P rograma per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials , altres programes relatius al 

estar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'an y 2012. 

festa que es tracta d'ampliar els termes de col·laboració entre les dues 
istracions en sentit de que el Consell realitzarà quatre accions formatives en 

ques a persones nouvingudes. Es tracta d'una 
partida d'immigració equivalent a 3.000 euros. Aquests programes es realitzaran als 
municipis de Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà i Bordils que són els pobles de la 

realització d'aquests cursos.  

Atès que en data 15 d'abril de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar el
protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012. 

Atès que es va signar el Protocol addicional de concreció per al 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012, per 
concretar els acord per a l'any 2015; 

informes d'intervenció i de secretaria de data 23 de setembre de 2015;

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
mitjançant el qual s'aprova el text de l'addenda al Protocol addicional de 

concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en ma
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 

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 
setembre de 2015, i aprovar el text de l'addenda 

addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar S
Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit 

Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família

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.
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del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
l'addenda al Protocol 

addicional de concreció per al 2015 del Contracte P rograma per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Soci al i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials , altres programes relatius al 

termes de col·laboració entre les dues 
onsell realitzarà quatre accions formatives en 

Es tracta d'una ampliació de la 
partida d'immigració equivalent a 3.000 euros. Aquests programes es realitzaran als 
municipis de Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà i Bordils que són els pobles de la 

Atès que en data 15 d'abril de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar el 
protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, 

ment de Benestar Social i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 

Atès que es va signar el Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 

d'igualtat, subscrit l'any 2012, per 

informes d'intervenció i de secretaria de data 23 de setembre de 2015; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 23 de setembre 
al Protocol addicional de 

concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 

a presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
'addenda al Protocol 

addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit 

Departament de Benestar Social i Família. 

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. 



 
 

 

 
16. Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta  Ortega i la consellera 
Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N
 
El president manifesta que creuen que aquest és un episodi extremadament greu en 
termes polítics i democràtics del qual no hi havia hagut mai precedents en tot el segle XXI
Pel fet d'haver posat les urnes i 
votar o no i votant sí sí o votant
querella. Portem aquesta moció per donar suport a aquestes tres persones que van fer 
una aplicació molt digne de la 
 
El Sr. Palacio manifesta que el seu grup votarà a favor d'aquesta moció 
connotacions. La primera és que votem a favor perquè considerem que és un problema 
polític i per tant ha de tenir unes solucions polítiques. Considerem que el 
desenvolupament d'aquest procés per una via judicial
correspon. En segon lloc manifesta que el seu grup està en contra i continuem estan en 
contra de les polítiques que ha portat a terme el Sr. Mas
algunes imposades des de Madrid i d'altres que han vingu
política o ideologia. El seu vot és favorable amb aquestes dues connotacions.
 
La Sra. Veray manifesta que 
signessin les mocions i poder 
seu vot. Es tracta d'una moció de l'Associació Catalana de Municipis 
grup polític d'aquest consell comarcal. 
anem a aprovar. Aquest no és un òrgan local sinó comarcal. Ja sap que aquestes 
mocions es realitzen perquè les aprovin e
redactat al Consell Comarcal. No cal deixar buits. 
només n'hi ha un. No cal dir consell
obligats a presentar-la. Explica que 
retirarien, tenint en compte el que els està caient 
poc ni poc important. Que avui parlin
convergència democràtica de Catalunya pel que tothom sap que l'han detingut 
entén. Pensava que tindrien una mica més de rigo
que la te molt cansada. És molt cansí repetir sempre el mateix i que vostès no vulguin 
entrar en raó. Els imputats són imputats
ha d'estar imputat o que no ho ha d'e
volen imputats a les llistes o que 
S'ha de ser conseqüent. No pot ser 
hauria d'estar se li doni un altre valor. 
instal·lant a Catalunya en relació a allò que un considera que li agrada i allò que un 
considera que no li agrada cada dia 
de la democràcia. Per ella és extremadament greu en termes polítics i democràtics el que 
va passar. El que és extremadament greu
complir-la. El que no és extremadament digne en democràcia és no acatar les lleis. 
haver lleis sense democràcia i això tots ho saben
llei. Les lleis quan no agraden s'ha de treballar per canviar
desobediència ni no complir-
acatat la llei és el que hi ha. En aquesta 
quan el redactava. En aquest 
que va convocar. Vostès mateixos en el seu redactat ho accepten, però ll
no van convocar res. Que el Sr. Mas no va fer res
Sra. Rigau no va donar ordre d'obrir els col·legis i 

oció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta  Ortega i la consellera 
la seva imputació per l’organització del 9N . 

El president manifesta que creuen que aquest és un episodi extremadament greu en 
termes polítics i democràtics del qual no hi havia hagut mai precedents en tot el segle XXI

d'haver posat les urnes i que la població es pugui expressar lliurement: anant a 
sí sí o votant no no. Aquest fet ha provocat la presentació d'una 

ortem aquesta moció per donar suport a aquestes tres persones que van fer 
 democràcia.  

El Sr. Palacio manifesta que el seu grup votarà a favor d'aquesta moció 
connotacions. La primera és que votem a favor perquè considerem que és un problema 
polític i per tant ha de tenir unes solucions polítiques. Considerem que el 

esenvolupament d'aquest procés per una via judicial, com ha dit el president
. En segon lloc manifesta que el seu grup està en contra i continuem estan en 

contra de les polítiques que ha portat a terme el Sr. Mas. Es refereix a les retallades
algunes imposades des de Madrid i d'altres que han vingut per la seva manera de fer 

ideologia. El seu vot és favorable amb aquestes dues connotacions.

manifesta que en primer lloc agrairia dues coses. 
poder saber qui la presenta i a qui s'ha de dirigir quan expliqui el 

seu vot. Es tracta d'una moció de l'Associació Catalana de Municipis 
grup polític d'aquest consell comarcal. Haurien d'intentar que el redactat s'adaptés al que 
anem a aprovar. Aquest no és un òrgan local sinó comarcal. Ja sap que aquestes 

les aprovin els ajuntaments però també caldri
ell Comarcal. No cal deixar buits. De consells comarcals del Gironès 

n'hi ha un. No cal dir consell comarcal del Gironès de Girona. 
Explica que ella ha entrat per aquesta porta pensant que la 

tenint en compte el que els està caient a la seva formació política
Que avui parlin d'imputats quan acaben de detenir el tresorer de 

democràtica de Catalunya pel que tothom sap que l'han detingut 
que tindrien una mica més de rigor. Avui la volen fer debatre d'una cosa 

És molt cansí repetir sempre el mateix i que vostès no vulguin 
entrar en raó. Els imputats són imputats, tots, ho siguin per una raó que vostès pensin que 
ha d'estar imputat o que no ho ha d'estar. Quan es fan grans discursos 

o que no es donarà suport a una investidura 
o pot ser que quan l'imputat que vostès consideren

un altre valor. Creu que aquesta doble vara de medir que s'està 
instal·lant a Catalunya en relació a allò que un considera que li agrada i allò que un 
considera que no li agrada cada dia és més perillosa. El President ha dit una gran defensa 

és extremadament greu en termes polítics i democràtics el que 
extremadament greu, en termes democràtics, és saltar

la. El que no és extremadament digne en democràcia és no acatar les lleis. 
democràcia i això tots ho saben però no hi pot haver

llei. Les lleis quan no agraden s'ha de treballar per canviar-les però mai ni cridar a la 
-les. Quan s'imputa a algú perquè no ha complert o 
En aquesta moció, no sap en què estava pensant l'A

En aquest s'accepta que la Generalitat de Catalunya
que va convocar. Vostès mateixos en el seu redactat ho accepten, però ll

convocar res. Que el Sr. Mas no va fer res, que la Sra. Ortega no va fer res, que la 
Sra. Rigau no va donar ordre d'obrir els col·legis i que aquells que s'hi oposaven 
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oció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta  Ortega i la consellera 

El president manifesta que creuen que aquest és un episodi extremadament greu en 
termes polítics i democràtics del qual no hi havia hagut mai precedents en tot el segle XXI. 

que la població es pugui expressar lliurement: anant a 
ha provocat la presentació d'una 

ortem aquesta moció per donar suport a aquestes tres persones que van fer 

El Sr. Palacio manifesta que el seu grup votarà a favor d'aquesta moció amb unes 
connotacions. La primera és que votem a favor perquè considerem que és un problema 
polític i per tant ha de tenir unes solucions polítiques. Considerem que el 

com ha dit el president, no 
. En segon lloc manifesta que el seu grup està en contra i continuem estan en 

. Es refereix a les retallades, 
t per la seva manera de fer 

ideologia. El seu vot és favorable amb aquestes dues connotacions. 

 La primera que se 
saber qui la presenta i a qui s'ha de dirigir quan expliqui el 

seu vot. Es tracta d'una moció de l'Associació Catalana de Municipis i no hi consta cap 
ar que el redactat s'adaptés al que 

anem a aprovar. Aquest no és un òrgan local sinó comarcal. Ja sap que aquestes 
ls ajuntaments però també caldria adaptar el seu 

De consells comarcals del Gironès 
comarcal del Gironès de Girona. Entén que estan 
ella ha entrat per aquesta porta pensant que la 

la seva formació política, que no és 
d'imputats quan acaben de detenir el tresorer de 

democràtica de Catalunya pel que tothom sap que l'han detingut no ho 
r. Avui la volen fer debatre d'una cosa 

És molt cansí repetir sempre el mateix i que vostès no vulguin 
ho siguin per una raó que vostès pensin que 

Quan es fan grans discursos referents a que no 
no es donarà suport a una investidura si són imputats... 

que vostès consideren que no ho 
reu que aquesta doble vara de medir que s'està 

instal·lant a Catalunya en relació a allò que un considera que li agrada i allò que un 
perillosa. El President ha dit una gran defensa 

és extremadament greu en termes polítics i democràtics el que 
és saltar-se la llei i no 

la. El que no és extremadament digne en democràcia és no acatar les lleis. Hi pot 
però no hi pot haver democràcia sense 

les però mai ni cridar a la 
no ha complert o no ha 

no sap en què estava pensant l'Associació 
Catalunya va convocar el 

que va convocar. Vostès mateixos en el seu redactat ho accepten, però llavors resulta que 
que la Sra. Ortega no va fer res, que la 

aquells que s'hi oposaven no els 



 
 

 

miraven malament. Segons vostès no van fer res però llav
la Generalitat va cridar a les urnes 
pròpia moció. El seu grup no hi donarà suport
seva formació política del seu procés separatist
resta d'Espanya i amb la pròpia
seu procés. Finalment comenta que escriure que el Tribunal Superior de J
Catalunya és inacceptable creu que com e
Tribunal Superior de Justícia de 
relació a unes manifestacions o concentracions (atès que fan 
el mateix paràgraf per reiterar el dret de manifestació) 
concentració. Sincerament no se n'adonen que 
fins i tot no saben redactar per defensar el que és indef
hagués preferit que tots els alcaldes que hi havia el dia 15 d'octubre a la porta del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya haguessin estat
ciutadans que és la feina que els hi toca fer
 
El Sr. Castel manifesta que el seu vot serà en contra com no pot ser d'una altra manera.
Vol recordar diverses coses. El govern ha impulsat el
Constitucional. Es poden parlar d'altres coses a
ordinadors que varen anar destinats a cobrir les meses de votació i 
a educació. La utilització del diner públic. 
d'euros i van ser destinats per un
girada a la conselleria per import de 12.000 euros
material a les diferents taules.
per tot el muntatge del centre de premsa,
siusplau que deixin la justícia que actuí, per això està feta.
normes són per complir-les no per vulnerar
d'utilitzar partitocràticament inclòs
portar a aprovació aquesta moció.
fonament de la moció es diu 
president de la Generalitat de Catalunya intenti governar només per una part de la 
ciutadania de Catalunya. Això sí que és greu.
només en clau partitocràtica. 
extremadament greu. A ell li ha sorprès. 
part i a més es van exercir pressions
a fer política per tots els catalans.
partitocràtic i com ha dit la seva companya del Partit Popular va ser una mostra veure 
l'altre dia tants alcaldes traient 
manifesta que el Sr. President també hi era.
política als seus ajuntaments, deixant
recorda el que ha dit a l'inici: les
els alcaldes ni ningú hi passarà per sobre.
acabarem abocats a veure les conseqüències quan 
moment ni recolzaments ni aquesta moció. Reitera que el seu vot serà en contra.
 
La Sra. Pineda manifesta que e
moments polítics de màxima tensió.
pacte per trobar una sortida. U
governs de Madrid amb el Partit Popular i 
Convergència i Unió amb el suport d'altres partits polítics.
dos pols oposats que es retroalimenten.
rocambolesques com és la judicialització. És evidentment un error judicialitzar el que 

miraven malament. Segons vostès no van fer res però llavors a la moció reconeixen que 
va cridar a les urnes i va posar les urnes. És com una mica 

moció. El seu grup no hi donarà suport, saben perfectament el que en pensa la 
ica del seu procés separatista, de trencament i d'enfrontament amb la 

pròpia societat catalana. Ho estan aconseguint tant insistir en el 
comenta que escriure que el Tribunal Superior de J

creu que com es diu en castellà "rizar el rizo". Pensa que el 
de Catalunya té la llibertat per dir el que 

relació a unes manifestacions o concentracions (atès que fan servir les dues paraules en 
el mateix paràgraf per reiterar el dret de manifestació) tot i que posteriorment 
concentració. Sincerament no se n'adonen que aquesta moció sobra. No se n'adonen que 
fins i tot no saben redactar per defensar el que és indefensable. Sincerament sap què 

que tots els alcaldes que hi havia el dia 15 d'octubre a la porta del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya haguessin estat als seus pobles treballant p

ue els hi toca fer i pel que han estat escollits.

manifesta que el seu vot serà en contra com no pot ser d'una altra manera.
diverses coses. El govern ha impulsat el 9N després de la 

cional. Es poden parlar d'altres coses a més a més de la desobediència:
ordinadors que varen anar destinats a cobrir les meses de votació i que anaven destinats 

a utilització del diner públic. Els ordinadors tenien un valor de 2,8 milions 
destinats per un ús partitocràtic. Poden anar més enllà

girada a la conselleria per import de 12.000 euros, que és el cost de transportar tot
material a les diferents taules. Els 140.000 euros pagats per la Generalitat de 
per tot el muntatge del centre de premsa, la carpa a la fira de Montjuic
siusplau que deixin la justícia que actuí, per això està feta. Els reglament

les no per vulnerar-les ni intentar passar per
ilitzar partitocràticament inclòs aquest consell comarcal que no té competència per 

aquesta moció. Reitera que no té competència.
de la moció es diu episodis extremadament greus. El que és gre

president de la Generalitat de Catalunya intenti governar només per una part de la 
ciutadania de Catalunya. Això sí que és greu. Utilitzant els diners públics

 Aquest fet va molt més enllà del que vostès aquí anomenen 
extremadament greu. A ell li ha sorprès. Un president que només intenta governar per una 

pressions a centres educatius i a personal docent.
a fer política per tots els catalans. Portar aquesta moció a aquest consell és un acte 
partitocràtic i com ha dit la seva companya del Partit Popular va ser una mostra veure 

alcaldes traient la vara que pertany als ajuntaments.
el Sr. President també hi era. El que haurien de fer és dedicar

seus ajuntaments, deixant d'utilitzar la institució per fer partitocràcia. 
recorda el que ha dit a l'inici: les lleis, el reglaments i les normes són pe

assarà per sobre. La justícia continuarà fent el seu camí i 
acabarem abocats a veure les conseqüències quan aquesta es pronunciï
moment ni recolzaments ni aquesta moció. Reitera que el seu vot serà en contra.

La Sra. Pineda manifesta que el seu vot serà l'abstenció. Catalunya se'ns dubte està vivint 
moments polítics de màxima tensió. Hi ha una falta evident de negociació, de diàleg, 
pacte per trobar una sortida. Una sortida a dos pols absolutament oposats i liderats pels 

d amb el Partit Popular i pel govern de la Generalitat de Catalunya amb 
Convergència i Unió amb el suport d'altres partits polítics. Aquesta situació amb aquests 

s oposats que es retroalimenten. És la única cosa que fan. Els porten a situacions 
rocambolesques com és la judicialització. És evidentment un error judicialitzar el que 
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ors a la moció reconeixen que 
va posar les urnes. És com una mica contradictòria la 

saben perfectament el que en pensa la 
d'enfrontament amb la 

aconseguint tant insistir en el 
comenta que escriure que el Tribunal Superior de Justícia de 

s diu en castellà "rizar el rizo". Pensa que el 
el que considera oportú en 

les dues paraules en 
tot i que posteriorment va ser una 
moció sobra. No se n'adonen que 

ensable. Sincerament sap què 
que tots els alcaldes que hi havia el dia 15 d'octubre a la porta del Tribunal 

als seus pobles treballant pels seus 
escollits.  

manifesta que el seu vot serà en contra com no pot ser d'una altra manera. 
9N després de la suspensió del 

més a més de la desobediència: els 7.000 
que anaven destinats 

rdinadors tenien un valor de 2,8 milions 
anar més enllà, hi ha una factura 

que és el cost de transportar tot aquest 
Els 140.000 euros pagats per la Generalitat de Catalunya 

Montjuic. Els hi demanaria 
reglaments, les lleis i les 

les ni intentar passar per sobre. Deixin 
aquest consell comarcal que no té competència per 

té competència. Afegir que en el 
El que és greu és que el 

president de la Generalitat de Catalunya intenti governar només per una part de la 
Utilitzant els diners públics, que són de tots, 

vostès aquí anomenen 
president que només intenta governar per una 

a centres educatius i a personal docent. Dediquin-se 
moció a aquest consell és un acte 

partitocràtic i com ha dit la seva companya del Partit Popular va ser una mostra veure 
vara que pertany als ajuntaments. Ho vol recordar i 

El que haurien de fer és dedicar-se a fer 
d'utilitzar la institució per fer partitocràcia. Els 

el reglaments i les normes són per complir-les i ni 
La justícia continuarà fent el seu camí i 

pronunciï. Fins a aquell 
moment ni recolzaments ni aquesta moció. Reitera que el seu vot serà en contra.  

Catalunya se'ns dubte està vivint 
Hi ha una falta evident de negociació, de diàleg, de 

na sortida a dos pols absolutament oposats i liderats pels 
el govern de la Generalitat de Catalunya amb 

Aquesta situació amb aquests 
ls porten a situacions 

rocambolesques com és la judicialització. És evidentment un error judicialitzar el que 



 
 

 

s'hauria d'haver resolt en l'àmbit de la política. És en l'àmbit 
del pacte on s'hauria d'haver trobat una solució 
evitar els innecessaris processos de judicialització. 
de mantenir el respecte a la legalitat i al funcionament de les institucions. No podem 
obviar, una vegada més, la separació
dret. El poder judicial ha de poder actuar de forma independent a la del poder legislatiu.
Mostren el seu màxim respecte a les decisions judicials. Per tot això el 9N
entendre, no hauria de compo
Generalitat de Catalunya ni els membres de la Generalitat de Catalunya 
l'obertura d'un procés de diàleg,
Catalunya i Espanya.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que 
ideològica que hi pugui haver entre partits.
persona s'imputen a totes i ells també s'hi inclouen
en el 9N, que hi va col·laborar
donem suport al Sr. Mas i a les altres persones imputades.
amb el procés és indigne. La corrupció pot ser d'un partit, pot se
haver-hi sobres però en cap cas no es poden barrejar amb el que és un procés 
d'alliberament nacional. Aquest 
estan pel sí però també dels que estan pel no. Aquí no intentem divi
sumar. Les lleis estan per complir
són prou democràtiques estan per canviar
desobeir les lleis que no son democràtiques, que no respecten el dret a decidir dels 
pobles oprimits com és el nostre 
que la justícia espanyola està polititzada i 
que governen a Catalunya o per la resta de partits.
alhora de parlar de justícia. Q
nosaltres que intentem polititzar
Recorda que els seus amics han demanat la il·legalització de la CUP
l'Ajuntament de Celrà on els ha arribat una sentència de la Sra. 
declarada non grata a Celrà.
adoptar per majoria absoluta de deu regidors de
acords. Evidentment els recorreran
tornar a aprovar perquè així és com s'avança
que el dia 15 els alcaldes de la CUP 
treballar atenent que aquesta 
el dia 15 d'octubre van anar a 
grup continuarà per aquest camí
el seu futur. Tot poble té dret a recuperar l
nacionalisme espanyol és cansí i es 
una mica d'història. Cal continuar per recuperar la nostra sobirania i evidentment per estar 
agermanats amb la resta de pobles ibèrics
 
El Sr. Puigtió manifesta que els agradi o no els agradi el p
Sigui del color que sigui és el nostre president. Ell només va inten
facilitar les eines a quaranta mil voluntaris.
també va ser present l'altre dia a la manifestació amb el 
seus votants volien que hi fos. Els nostres votants també volen que portem 
aquesta moció. Agradi o no agradi o c
de persones que estan il·lusionats amb aquest procés

s'hauria d'haver resolt en l'àmbit de la política. És en l'àmbit de la negociació, 
pacte on s'hauria d'haver trobat una solució i no en els tribunals. 

evitar els innecessaris processos de judicialització. Per altra banda afirmen
de mantenir el respecte a la legalitat i al funcionament de les institucions. No podem 
obviar, una vegada més, la separació de poders que regeix en un estat democràtic i de 

El poder judicial ha de poder actuar de forma independent a la del poder legislatiu.
ostren el seu màxim respecte a les decisions judicials. Per tot això el 9N

no hauria de comportar cap tipus de sanció penal, ni administrativa a la 
ni els membres de la Generalitat de Catalunya 

'obertura d'un procés de diàleg, de negociació i de pacte per trobar solució a l'encaix de 

r. Cornellà manifesta que evidentment el seu grup hi votarà a favor tot i la distància 
ideològica que hi pugui haver entre partits. El que està clar que quan s'imputa a una 

i ells també s'hi inclouen. Hi som tota la gent que va pa
col·laborar, que va anar a votar. Tots i totes som imputades i per això 

donem suport al Sr. Mas i a les altres persones imputades. Pensen que barrejar corrupció 
amb el procés és indigne. La corrupció pot ser d'un partit, pot ser de persones, poden 

hi sobres però en cap cas no es poden barrejar amb el que és un procés 
. Aquest és un procés col·lectiu o sigui de tot el poble.

estan pel sí però també dels que estan pel no. Aquí no intentem divi
es lleis estan per complir-les, és evident, però en tota democràcia les lleis que no 

són prou democràtiques estan per canviar-les i per desobeir-les. El seu grup aposta
les lleis que no son democràtiques, que no respecten el dret a decidir dels 

pobles oprimits com és el nostre cas i seguir endavant com estem fent fins ara.
espanyola està polititzada i ho està pels que governen a Madrid, no pels 

e governen a Catalunya o per la resta de partits. Vostès sí que tenen una doble
cia. Quan es tracta d'atacar el procés o el 9N 

polititzar la justícia però vostès ho fan cada dia en molt
Recorda que els seus amics han demanat la il·legalització de la CUP

els ha arribat una sentència de la Sra. de los 
non grata a Celrà. Es va interposar un recurs contra uns aco

per majoria absoluta de deu regidors dels onze. La sentència ha anul·lat aquests 
els recorreran i si no els donen la raó els tornaran a presentar i els 

tornar a aprovar perquè així és com s'avança: desobeint. També li vol dir 
que el dia 15 els alcaldes de la CUP van fer festa perquè el dia 12 d'octubre van

atenent que aquesta festa, que vostès celebren, a nosaltres no ens representa i 
anar a donar suport al imputats i imputades. 

aquest camí, no s'ha acabat. Tot poble a nivell internacional a decidir 
el seu futur. Tot poble té dret a recuperar la llibertat que ja havia tingut. N

ansí i es basa amb el dret a conquesta. Ho
una mica d'història. Cal continuar per recuperar la nostra sobirania i evidentment per estar 
agermanats amb la resta de pobles ibèrics amb els  que no tenim res en contra.

ifesta que els agradi o no els agradi el president és el nostre president. 
és el nostre president. Ell només va intentar escoltar un poble i va 

eines a quaranta mil voluntaris. Manifesta que ell n'era un d'aquests voluntaris i 
l'altre dia a la manifestació amb el vara d'alcalde

seus votants volien que hi fos. Els nostres votants també volen que portem 
aquesta moció. Agradi o no agradi o cansats com dieu que esteu hi ha més de dos milions 
de persones que estan il·lusionats amb aquest procés. Cada dia som i serem més. El 
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negociació, del diàleg i 
no en els tribunals. La seva postura és 

Per altra banda afirmen la necessitat 
de mantenir el respecte a la legalitat i al funcionament de les institucions. No podem 

de poders que regeix en un estat democràtic i de 
El poder judicial ha de poder actuar de forma independent a la del poder legislatiu. 

ostren el seu màxim respecte a les decisions judicials. Per tot això el 9N, al nostre 
rtar cap tipus de sanció penal, ni administrativa a la 

ni els membres de la Generalitat de Catalunya i reclamen 
de negociació i de pacte per trobar solució a l'encaix de 

el seu grup hi votarà a favor tot i la distància 
El que està clar que quan s'imputa a una 

ota la gent que va participar 
, que va anar a votar. Tots i totes som imputades i per això 

Pensen que barrejar corrupció 
r de persones, poden 

hi sobres però en cap cas no es poden barrejar amb el que és un procés 
tot el poble. Dels que 

estan pel sí però també dels que estan pel no. Aquí no intentem dividir el que intentem 
però en tota democràcia les lleis que no 

El seu grup aposta per 
les lleis que no son democràtiques, que no respecten el dret a decidir dels 

endavant com estem fent fins ara. Recorda 
pels que governen a Madrid, no pels 
Vostès sí que tenen una doble vara 

uan es tracta d'atacar el procés o el 9N els diuen que som 
però vostès ho fan cada dia en molts de casos. 

Recorda que els seus amics han demanat la il·legalització de la CUP. Posa l'exemple de 
de los Llanos de Luna 

Es va interposar un recurs contra uns acords que es van 
La sentència ha anul·lat aquests 

i si no els donen la raó els tornaran a presentar i els 
vol dir que no pateixi 

a perquè el dia 12 d'octubre van anar a 
a nosaltres no ens representa i 

 Evidentment el seu 
, no s'ha acabat. Tot poble a nivell internacional a decidir 

a llibertat que ja havia tingut. No oblidi que el 
basa amb el dret a conquesta. Ho recordi i sinó facin 

una mica d'història. Cal continuar per recuperar la nostra sobirania i evidentment per estar 
que no tenim res en contra.  

resident és el nostre president. 
tar escoltar un poble i va 

que ell n'era un d'aquests voluntaris i 
vara d'alcalde. Hi era perquè els 

seus votants volien que hi fos. Els nostres votants també volen que portem a aprovació 
ansats com dieu que esteu hi ha més de dos milions 

ada dia som i serem més. El 



 
 

 

govern del Partit Popular està governant a E
majoria absoluta. Aquí tenim majoria a
 
La Sra. Carabellido comenta que aquesta moció no sobra
moció no s'hauria d'haver presentat mai perquè ni la visió més pessimista hagués 
imaginat que amb quaranta anys de democràcia es p
ciutadans a través de les urnes.
fulls. Assenyala que el 9N es va celebrar una consulta planificació auspiciada i finançada 
per la Generalitat de Catalunya
era un estat i si s'havia de declarar independent.
votar i qui no es va quedar a casa. El 9N pacíficament es va pregunta
Uns van votar sí i altres van votar no.
incompatible amb l'ordre de suspensió dictada pel tribunal Constitucional
curiosament anava acompanyada per l'informe del Consell d'Estat i de l'autorització del 
president Rajoy. Està clar que els jutges no tenien marge de maniobra per a rebutjar la 
petició i això sí que és greu. Contradictòriament les mostres de suport al president i a les 
conselleres ha molestat profundament a
Aquest tribunal ho veu com un atac directe a la seva independència.
també ho és que quan iniciem la campanya electoral
Convergència Democràtica de Catalunya 
també coincideixi amb un escorcoll a la mateixa seu.
separació de poders i per tant 
per garantir un estat lliure i democràtic, la Sra. Pineda, també hi h
president Mas va fer possible el que la ciutadania demanava
s'imputa. Si volem presumir de tenir un estat de dret i demòcrata de veritat no es pot 
imputar i menys penalment. És cert que és cansí
favorable de tots els grups però entenent aquesta m
d'expressió democràtica més enllà de les directrius polítiques.
 
El president manifesta pel que fa als defectes de forma que hi ha hagut amb la 
en prenen nota i ho rectificaran. Finalment vol dir que a la resta d'Espanya hi ha gent que 
té tantes ganes de fer política 
Senat i el Congrés. Hi volen afegir el Tribunal Constitucional
atrevit a portar-hi molts dels acords aprovats 
una llei per pal·liar la pobresa energètica.
Catalunya. Porten aquesta moció a P
 
PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXV ICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA I MPUTACIÓ PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu pr
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Instituciona
Rigau. 
 

artit Popular està governant a Espanya amb el 30% dels vots 
majoria absoluta. Aquí tenim majoria absoluta i no podem governar ni decidir. 

La Sra. Carabellido comenta que aquesta moció no sobra. El que passa és que aquesta 
moció no s'hauria d'haver presentat mai perquè ni la visió més pessimista hagués 
imaginat que amb quaranta anys de democràcia es penalitzaria demanar la opinió dels 

urnes. La querella contra el president i les conselleres té trenta 
ssenyala que el 9N es va celebrar una consulta planificació auspiciada i finançada 

per la Generalitat de Catalunya. En la que es va preguntar si aquesta comunitat autònoma 
era un estat i si s'havia de declarar independent. El 9N lliurement qui va voler va anar a 
votar i qui no es va quedar a casa. El 9N pacíficament es va pregunta

tres van votar no. El text acusa el govern de desplegar una consulta 
incompatible amb l'ordre de suspensió dictada pel tribunal Constitucional
curiosament anava acompanyada per l'informe del Consell d'Estat i de l'autorització del 

Està clar que els jutges no tenien marge de maniobra per a rebutjar la 
Contradictòriament les mostres de suport al president i a les 

conselleres ha molestat profundament al Tribunal Superior de Justícia
Aquest tribunal ho veu com un atac directe a la seva independència. 

an iniciem la campanya electoral es faci un esco
emocràtica de Catalunya i quan es signa la constitució 

també coincideixi amb un escorcoll a la mateixa seu. Tots podem estar d'acord en
separació de poders i per tant en la independència de poder judicial. Aquests
per garantir un estat lliure i democràtic, la Sra. Pineda, també hi h
president Mas va fer possible el que la ciutadania demanava, poder dir la seva. 

umir de tenir un estat de dret i demòcrata de veritat no es pot 
imputar i menys penalment. És cert que és cansí. Amb tota la bona fe estaria bé el vot 
favorable de tots els grups però entenent aquesta moció en un sentit de llibertat
d'expressió democràtica més enllà de les directrius polítiques.  

El president manifesta pel que fa als defectes de forma que hi ha hagut amb la 
en prenen nota i ho rectificaran. Finalment vol dir que a la resta d'Espanya hi ha gent que 

tantes ganes de fer política que sembla que no en fan prou amb dues cambres
i volen afegir el Tribunal Constitucional. Se l'han fet tant seu i s'han 

molts dels acords aprovats des de Catalunya. S'atreveixen
la pobresa energètica. El procés i la resta d'acords adoptats 

alunya. Porten aquesta moció a Ple perquè s'aprovi i creuen que així ha de ser. 

PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXV ICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA I MPUTACIÓ PER 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene 
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spanya amb el 30% dels vots i ho fa amb 
bsoluta i no podem governar ni decidir.  

l que passa és que aquesta 
moció no s'hauria d'haver presentat mai perquè ni la visió més pessimista hagués 

enalitzaria demanar la opinió dels 
La querella contra el president i les conselleres té trenta 

ssenyala que el 9N es va celebrar una consulta planificació auspiciada i finançada 
si aquesta comunitat autònoma 

El 9N lliurement qui va voler va anar a 
votar i qui no es va quedar a casa. El 9N pacíficament es va preguntar l'opinió d'un poble. 

El text acusa el govern de desplegar una consulta 
incompatible amb l'ordre de suspensió dictada pel tribunal Constitucional, una ordre que 
curiosament anava acompanyada per l'informe del Consell d'Estat i de l'autorització del 

Està clar que els jutges no tenien marge de maniobra per a rebutjar la 
Contradictòriament les mostres de suport al president i a les 

ustícia de Catalunya. 
 És molt curiós, com 

es faci un escorcoll a la seu de 
quan es signa la constitució del Parlament 

Tots podem estar d'acord en la 
. Aquests són dogmes 

per garantir un estat lliure i democràtic, la Sra. Pineda, també hi ha fet referència. El 
poder dir la seva. Això no 

umir de tenir un estat de dret i demòcrata de veritat no es pot 
bona fe estaria bé el vot 

oció en un sentit de llibertat i 

El president manifesta pel que fa als defectes de forma que hi ha hagut amb la moció que 
en prenen nota i ho rectificaran. Finalment vol dir que a la resta d'Espanya hi ha gent que 

que sembla que no en fan prou amb dues cambres, el 
e l'han fet tant seu i s'han 

'atreveixen a portar-hi 
la resta d'acords adoptats a 

vi i creuen que així ha de ser.  

PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXV ICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA I MPUTACIÓ PER 

catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 

otagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 

ls Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene 



 
 

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots 
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar 
el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas 
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de 
quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 
des de la inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
 
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb 
el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium 
Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N. 
 
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el 
de suport en què manifestava que 
independència judicial". 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP
COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup de C's i del grup del PP. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.-  Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, e
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
 
Segon.-  Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polít
processos democràtics. 
 
Tercer.-  Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a 
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la 
resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb 
amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar 
polític del país.  
 
Quart.-  Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes 
sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
 
Cinquè.-  Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible p
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions del
passats dies 13 i 15 d’octubre
 
Sisè.-  Refermar el compromís d’aquesta corporació local 
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots 
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar 

el cas de les conselleres, i el president Mas 
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de 
quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 

cació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 
des de la inhabilitació fins a la presó.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI. 

va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb 
el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium 

nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N. 

mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat s
manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
AM, del grup de la CUP-PA i del grup d'ICV-EUiA-EPM

GUANYEM BARCELONA-E, l'abstenció del grup del PSC-CP i el vot en contra
 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 

Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a 
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la 

un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb 
amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur 

Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes 
sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 

Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible p
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions del

es 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.

Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret demo
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
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El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots 
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar 

el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es 
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de 
quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 

cació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 

va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb 
el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium 

nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.  

TSJC va emetre un comunicat sobre els actes 
"un atac directe i sense pal·liatius a la 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
EPM-BARCELONA EN 
CP i el vot en contra del 

Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
ncausats per haver posat les urnes al procés 

participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
ics contra representants electes per impulsar 

Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a 
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la 

un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb 
ls catalans i catalanes sobre el futur 

, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes 

Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon 
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels 

es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica. 

amb el dret democràtic del poble 



 
 

 

Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer
mitjans de comunicació. 
  
17. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània.  
 
El president manifesta que en van parlar a la Junta de Portaveus. Aquesta ja s'ha aprovat 
a la majoria d'ajuntaments.  
 
El Sr. Pellicer comenta que només volen fer
van fer a l'Ajuntament de Sant Gregori
agradaria que es concretés i que 
Comarcal. Si no ho recorda malament ho deixava molt obert i seria interessant que es 
concretés més i no quedés com una aprovació de bones intencions.
 
El president manifesta que en primer lloc quan en vam parlar al Consell d'Alcaldes es va 
comprometre com a Consell al punt tercer 
va comprometre a informar de les 
no té tota la documentació però agafa el compromís de fer arribar el que s'ha fet al 
respecte. El divendres passat van anar amb la gerent del Consorci i els tècnics 
d'immigració a una reunió a la Generalitat
facilitar informació a mitges quan es disposi de tota la trametrà. 
 
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 
conflictes internacionals. 
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de lla
amb el suport dels municipis catalans. 
 
Davant de la situació actual i, 
 

Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo 

Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats 

El president manifesta que en van parlar a la Junta de Portaveus. Aquesta ja s'ha aprovat 

Sr. Pellicer comenta que només volen fer-hi un petit comentari que és el mateix que 
van fer a l'Ajuntament de Sant Gregori. Evidentment recolzaran aquesta moció però els 
agradaria que es concretés i que especifiqués més sobre que es farà des del consell 

Si no ho recorda malament ho deixava molt obert i seria interessant que es 
concretés més i no quedés com una aprovació de bones intencions.  

El president manifesta que en primer lloc quan en vam parlar al Consell d'Alcaldes es va 
Consell al punt tercer que és l'elaboració del Pla d'Acollida. 

de les diferents reunions que es portessin 
no té tota la documentació però agafa el compromís de fer arribar el que s'ha fet al 

El divendres passat van anar amb la gerent del Consorci i els tècnics 
d'immigració a una reunió a la Generalitat, la setmana que ve n'hi ha una altra. Per no 

informació a mitges quan es disposi de tota la trametrà.  

MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA  DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA  

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
ls que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 

Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 

acions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de lla
amb el suport dels municipis catalans.  

Davant de la situació actual i,  
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Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel 

 públic a través dels 

Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats 

El president manifesta que en van parlar a la Junta de Portaveus. Aquesta ja s'ha aprovat 

hi un petit comentari que és el mateix que 
videntment recolzaran aquesta moció però els 

es farà des del consell 
Si no ho recorda malament ho deixava molt obert i seria interessant que es 

El president manifesta que en primer lloc quan en vam parlar al Consell d'Alcaldes es va 
l'elaboració del Pla d'Acollida. També es 

 a terme. Ara mateix 
no té tota la documentació però agafa el compromís de fer arribar el que s'ha fet al 

El divendres passat van anar amb la gerent del Consorci i els tècnics 
que ve n'hi ha una altra. Per no 

DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.  

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
ls que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 

Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 

acions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 



 
 

 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Mu
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

donin resposta a la situació dels refugiats.
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Instar el Govern espanyol a:
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descen

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o 

 
Segon.  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant
assegurar-ne el desplegament.

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les per

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 

l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida. 

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
donin resposta a la situació dels refugiats. 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Instar el Govern espanyol a: 

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a 

ne el desplegament. 
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
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Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
ne, a qualsevol país. 

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 

l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 

el desenvolupament. 

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 

 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 

indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
 la situació actual i 

Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 



 
 

 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals (o comarcals) per a incorporar
 
Quart.  Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

servei a les persones sol·licitants d'asil.
 
Cinquè.  Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinam
 
Sisè.  Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 
 
Setè. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Vuitè. Sumar-se a les línies de treball identificad

de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 
la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

 
• Assistència en les rutes de fugida
• Suport als municipis de la 
• Planificació i gestió de l’acollida 
• Acollida a Catalunya  

 
Novè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 

actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 
per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat espanyol.

 
Desè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

 
18. Dictàmens i mocions d'urgència.
 
No n'hi ha.  
 
19. Precs preguntes i interpel·lacions
 
El Sr. Palacio comenta pel que fa al punt número 13 
la taula. En nom dels company
comarca, els fa arribar el seu 
d'aquesta empresa. Tenint en compte la quantitat de problemes que ha comportat a 
moltes persones que treballaven en aquesta empresa. E
comentat el president, que l'Ajunt
per tirar endavant el servei que sol·licita
pugui donar aquest servei l'ajuntament 
 

Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 

a humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 

Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  

Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 
la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

Assistència en les rutes de fugida 
Suport als municipis de la ruta 
Planificació i gestió de l’acollida  

Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 

a veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat espanyol. 

. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 

Dictàmens i mocions d'urgència.   

Precs preguntes i interpel·lacions   

El Sr. Palacio comenta pel que fa al punt número 13 de l'ordre del dia que es deixa
n nom dels companya delegats del tema de les escombraries a nivell de la
els fa arribar el seu agraïment per donar un pas enrere

. Tenint en compte la quantitat de problemes que ha comportat a 
reballaven en aquesta empresa. En segon lloc dedueix
que l'Ajuntament de Fornells de la Selva disposa

t el servei que sol·licitava. Esperem que pel fet de que el 
pugui donar aquest servei l'ajuntament no es quedi sense poder-lo oferir.
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ne la coordinació. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 

a humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
ització de la xarxa local solidària. 

Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

es i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 
la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 

a veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 

. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

de l'ordre del dia que es deixa sobre 
les escombraries a nivell de la 

per donar un pas enrere en la contractació 
. Tenint en compte la quantitat de problemes que ha comportat a 

n segon lloc dedueix, pel que ha 
ament de Fornells de la Selva disposa de la capacitat 

el fet de que el Consell no 
lo oferir.  



 
 

 

El president respon que l'Ajunt
sis mesos a l'any, que són els
ampliar a dotze mesos l'any. No
i contractar-lo per tot l'any 2016. 
 
La Sra. Veray demana quin és el deute total que té la Generalitat de 
Consell.  
 
El president respon que en pren nota i li ho farà arribar perquè ara mateix no té les dades 
concretes.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                               
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 
 

El president respon que l'Ajuntament de Fornells de la Selva realitza aquest servei 
l'any, que són els que hi ha un volum més elevat de poda

l'any. No es queden sense servei i poden esperar fins a final d'any 
2016.  

La Sra. Veray demana quin és el deute total que té la Generalitat de Catalunya té amb el 

n que en pren nota i li ho farà arribar perquè ara mateix no té les dades 

essió, de la qual, com a secretària, en dono fe.

                                                 
La secretaria accidental 
 
 
 
 
Neus Jou Marí  
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ament de Fornells de la Selva realitza aquest servei durant 
de poda. Ara el que volien 

queden sense servei i poden esperar fins a final d'any 

Catalunya té amb el 

n que en pren nota i li ho farà arribar perquè ara mateix no té les dades 

, en dono fe. 


