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  PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 3/15 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset de juny de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts a un quart
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent 
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Sandra Maldonado i Oliver  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Mari Serrano i Ramos  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña
Grup del PSC-PM: 
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Grup d’ERC-AM: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Laura Vall·llosera i Casanovas
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas 
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Joan Antoni Simón i Fernàndez
Membre no adscrita:  
Glòria Plana i Yanes. S'incorpora en el punt 12.
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 

ACTA NÚM. 3/15 

de dos mil quinze (17/06/2015) 
e les set i cinc minuts a un quart de nou i cinc minuts del vespre

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Rimbau i Muñoz 

Josep Miquel Terrádez i Valmaña 

Miquel Àngel Chamorro i Mediano 

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Laura Vall·llosera i Casanovas 

Joan Antoni Simón i Fernàndez 

. S'incorpora en el punt 12. 

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
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del vespre  



 
 

 

 
Excusa la seva absència: 
Núria Terés i Bonet 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
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.
 
2. Qüestions de Presidènci a i Gerència.
 - Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2015
 
La interventora explica que es va comunicar la Minap
pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre 2015 amb el resultat de 41,22 
dies pel Consell Comarcal del Gironès 
 
 - Donar compte dels informes de morositat
 
La interventora manifesta que l'estat d'ex
estat a disposició dels consellers. 
 
El president explica que el dia 8 de maig van
Aprofita per explicar que s'han trobat 
realitzat l'Oncolliga per tal de 
Guapes i Valentes que es va engegar amb el banc
Consell Comarcal del Gironès.
l'aprovació de la proposició de llei per la independència del poble de Medinyà.
va portar a terme la presentació del festival Emergent que començarà al mes de juliol
darrer lloc explica que el dissabte passat es va portar 
l'Escola de Música del Gironès. Aprofita per felicitar a tot l'equip direct
alumnes i tot el personal que fan realitat l'Escola
espectacular.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 151/2015
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat la venda del paper de la recollida selectiva a l'empresa 
adjudicat l'obra dels camins comarcals, 6a fase bloc 1 i bloc 5, als municipis de Bescanó i 
Llambilles a l'empresa Excavaciones y Pinturas
bloc 3 del municipi de Cassà de la Selva a l'mpresa Xavier Alsina.
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
3. Aprovació dels models del Consell Comarcal del Giron ès del registre d'activitats i 
del registre de béns patrimonials
 
El president explica que es tracta 
consellers i conselleres que deixen el càrrec 
legislatura.  
 
Vist que l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

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.

a i Gerència.  
Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2015

e es va comunicar la Minap el càlcul del període mig de 
corresponent al primer trimestre 2015 amb el resultat de 41,22 

pel Consell Comarcal del Gironès i de 59,64 dies de l'Escola de Música del Gi

onar compte dels informes de morositat . 

La interventora manifesta que l'estat d'execució del pressupost s'ha tramès al M
estat a disposició dels consellers.  

explica que el dia 8 de maig van assistir al sopar benèfic de l'Oncolliga
profita per explicar que s'han trobat sobre la taula una caixeta, és una espelma

tal de recaptar fons. Aquesta recaptació es fa a través del projecte 
Guapes i Valentes que es va engegar amb el banc de perruques conjuntament amb el 

marcal del Gironès. El dia 4 de juny es va acompanyar a la ge
la proposició de llei per la independència del poble de Medinyà.

la presentació del festival Emergent que començarà al mes de juliol
el dissabte passat es va portar a terme el festival de fi de curs de 

l'Escola de Música del Gironès. Aprofita per felicitar a tot l'equip directiu, el professorat, els 
i tot el personal que fan realitat l'Escola de Música. Va ser un 

’han aprovat els decrets del 151/2015 al 299/2015
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat la venda del paper de la recollida selectiva a l'empresa SAICA NATUR, SL
adjudicat l'obra dels camins comarcals, 6a fase bloc 1 i bloc 5, als municipis de Bescanó i 

Excavaciones y Pinturas, i l'obra dels camins comarcals 6a fase 
bloc 3 del municipi de Cassà de la Selva a l'mpresa Xavier Alsina. 

s consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

provació dels models del Consell Comarcal del Giron ès del registre d'activitats i 
del registre de béns patrimonials . 

El president explica que es tracta d'aprovar la documentació que hauran d'omplir 
consellers i conselleres que deixen el càrrec i els que prendran possessió en la propera 

Vist que l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
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l’acta del proppassat 15  d'abril de 

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

Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2015 . 

lcul del període mig de 
corresponent al primer trimestre 2015 amb el resultat de 41,22 

de 59,64 dies de l'Escola de Música del Gironès.  

s'ha tramès al Minap i ha 

assistir al sopar benèfic de l'Oncolliga. 
és una espelma, que ha 

a través del projecte 
de perruques conjuntament amb el 

El dia 4 de juny es va acompanyar a la gent de Medinyà en 
la proposició de llei per la independència del poble de Medinyà. El dia 12 es 

la presentació del festival Emergent que començarà al mes de juliol. En 
a terme el festival de fi de curs de 

iu, el professorat, els 
a ser un festival molt 

299/2015 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 

SAICA NATUR, SL, s'ha 
adjudicat l'obra dels camins comarcals, 6a fase bloc 1 i bloc 5, als municipis de Bescanó i 

i l'obra dels camins comarcals 6a fase 

s consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

provació dels models del Consell Comarcal del Giron ès del registre d'activitats i 

ció que hauran d'omplir els 
prendran possessió en la propera 

Vist que l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 



 
 

 

(LRBRL), disposa que els repres
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics. També formularan declaració dels seus béns 
patrimonials i de la seva participació en so
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, 
patrimoni i, en el seu cas, societats;
 
Atès que les declaracions s’han d’efectuar en els models aprovats pels plens respectius
s’hauran de formalitzar abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i al final 
de mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet;
 
Vist que les declaracions s'han d'inscriure en els registres d’interessos següents:
- la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el registre d’activitats constituït 
en cada entitat local. 
- la declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscri
patrimonials de cada entitat local;
 
Atesa la necessitat de crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, 
que substituirà el creat en el seu dia,  així com d’aprovar els models de declaracions sobre 
causes de possible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials, que 
modificaran els avui existents;
 
Vist el que disposen l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; l’art. 163 del Text refós de la Llei mu
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els art.s 30 a 32 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, que 

substituirà l'existent, i dividit en dues seccions:
 Secció 1a: Activitat
 Secció 2a: Béns patrimonials

 
Segon.  Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible 

incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials que s’adjunten 
com a annex a aquest acord.

  
Tercer.  Disposar que la custòdia i gestió del R

Consell Comarcal del Gironès i, si s'escau, personal directiu i funcionaris 
amb habilitació estatal de lliure designació s'efectui des de la Secretaria 
General del Consell Comarcal del Gironès.

 
Quart. Determinar que e

l'endemà de la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal del Gironès.
 
Cinquè. Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s'oposi als anteriors.
 

(LRBRL), disposa que els representants locals formularan declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics. També formularan declaració dels seus béns 
patrimonials i de la seva participació en societats de tot tipus, amb informació de les 
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, 
patrimoni i, en el seu cas, societats; 

Atès que les declaracions s’han d’efectuar en els models aprovats pels plens respectius
s’hauran de formalitzar abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i al final 
de mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet; 

Vist que les declaracions s'han d'inscriure en els registres d’interessos següents:
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 

puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el registre d’activitats constituït 

a declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el registre de béns 
rimonials de cada entitat local; 

Atesa la necessitat de crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, 
que substituirà el creat en el seu dia,  així com d’aprovar els models de declaracions sobre 

ossible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials, que 
modificaran els avui existents; 

Vist el que disposen l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; l’art. 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els art.s 30 a 32 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, que 
substituirà l'existent, i dividit en dues seccions: 
Secció 1a: Activitats 
Secció 2a: Béns patrimonials 

Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials que s’adjunten 
com a annex a aquest acord. 

Disposar que la custòdia i gestió del Registre d’interessos dels membres del 
Consell Comarcal del Gironès i, si s'escau, personal directiu i funcionaris 
amb habilitació estatal de lliure designació s'efectui des de la Secretaria 
General del Consell Comarcal del Gironès. 

Determinar que el Registre d’interessos i els models aprovats entrin en vigor 
l'endemà de la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal del Gironès.

Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s'oposi als anteriors.
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entants locals formularan declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics. També formularan declaració dels seus béns 

cietats de tot tipus, amb informació de les 
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, 

Atès que les declaracions s’han d’efectuar en els models aprovats pels plens respectius i 
s’hauran de formalitzar abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i al final 

Vist que les declaracions s'han d'inscriure en els registres d’interessos següents: 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 

puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el registre d’activitats constituït 

urà en el registre de béns 

Atesa la necessitat de crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, 
que substituirà el creat en el seu dia,  així com d’aprovar els models de declaracions sobre 

ossible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials, que 

Vist el que disposen l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
nicipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els art.s 30 a 32 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

Crear el Registre d’interessos del Consell Comarcal del Gironès, que 

Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials que s’adjunten 

egistre d’interessos dels membres del 
Consell Comarcal del Gironès i, si s'escau, personal directiu i funcionaris 
amb habilitació estatal de lliure designació s'efectui des de la Secretaria 

l Registre d’interessos i els models aprovats entrin en vigor 
l'endemà de la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal del Gironès. 

Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s'oposi als anteriors. 



 
 

 

Sisè. Facultar tant àmpliament com 
Comarcal del Gironès, per a l'adopció de qualsevol resolució per al 
desenvolupament dels acords adoptats i, concretament,  per a l'aprovació de 
les instruccions de funcionament del sistema de gestió del Regi
d'Interessos i de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades 
que en resultin.  

 
4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2015
 
El Sr. Fàbregas explica que es tracta d'una modificació de crèdits per a majors 
Manifesta que la normativa actual 
la liquidació del mateix amb càrrec als romanents de tresoreria. 
formal.  
Vist l’expedient incoat 5/2015 de suplement de crèdit al
l’exercici 2015; 
 
Vist l'informe d'intervenció de data 3 de juny 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 loca
decret 500/1990, determina que l'expedient per a l'aprovació de crèdits extraordinaris ha 
de ser prèviament informat per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del 
Consell Comarcal del Gironès, amb subjecc
del pressupost corporatiu i que seran també d'aplicació les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004;
 
Sotmesa la proposta a votació qued
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient per a l'aprovació de crèdits 

extraordinaris amb el detall següent:
  
 Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses  generals
 Crèdit extraordinari:

Aplicació 
pressupostària 

2015.3330.2279911 Altres serveis 
2015.2314.227991 Altres serveis 
2015.920.160001 Altres quotes seguretat social i mutua
2015.920.226901 Altres despeses diverses
2015.920.227001 Altres serveis de neteja
2015.1630.227991 Altres treballs neteja viària
2015.1722.480001 Altres. Premis les Gavarres
2015.1722.227061 Altres. Educació Ambiental, treb.i est.
2015.1722.226021 Altres. Sensibilització orgànica
2015.1621.2279901 Altres. Devolucions recollida selectiva
2015.3340.462001 Altres. Ajuntament escenaris

TOTAL 

  
 Finançament: 

Concepte  Denominació
870.00 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 

 

Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari el president del Consell 
Comarcal del Gironès, per a l'adopció de qualsevol resolució per al 
desenvolupament dels acords adoptats i, concretament,  per a l'aprovació de 
les instruccions de funcionament del sistema de gestió del Regi
d'Interessos i de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades 

 

l'expedient de modificació de crèdits 5/2015

El Sr. Fàbregas explica que es tracta d'una modificació de crèdits per a majors 
la normativa actual estipula que s'incorporin al pressupost quan es realitza 

la liquidació del mateix amb càrrec als romanents de tresoreria. Es tracta d'una 

Vist l’expedient incoat 5/2015 de suplement de crèdit al pressupost de la corporació per a 

Vist l'informe d'intervenció de data 3 de juny 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, en relació amb l'art. 38 del Reial 
decret 500/1990, determina que l'expedient per a l'aprovació de crèdits extraordinaris ha 
de ser prèviament informat per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del 
Consell Comarcal del Gironès, amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació 
del pressupost corporatiu i que seran també d'aplicació les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment l'expedient per a l'aprovació de crèdits 
extraordinaris amb el detall següent: 

Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses  generals
extraordinari:  

Denominació 
Crèdit  
inicial  

Crèdit 
extraordinari

Altres serveis - Bernardes 0,00 6.846,55
Altres serveis - Joventut 0,00 1.723,00
Altres quotes seguretat social i mutua 0,00 857,60
Altres despeses diverses 0,00 3.254,68
Altres serveis de neteja 0,00 7.112,15
Altres treballs neteja viària 0,00 7.253,66
Altres. Premis les Gavarres 0,00 1.500,00
Altres. Educació Ambiental, treb.i est. 0,00 342,00
Altres. Sensibilització orgànica 0,00 36.362,99
Altres. Devolucions recollida selectiva 0,00 23.333,50
Altres. Ajuntament escenaris 0,00 3.397,44

 91.983,57 

Denominació  Import
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  
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en dret sigui necessari el president del Consell 
Comarcal del Gironès, per a l'adopció de qualsevol resolució per al 
desenvolupament dels acords adoptats i, concretament,  per a l'aprovació de 
les instruccions de funcionament del sistema de gestió del Registre 
d'Interessos i de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades 

l'expedient de modificació de crèdits 5/2015 . 

El Sr. Fàbregas explica que es tracta d'una modificació de crèdits per a majors ingressos. 
al pressupost quan es realitza 

Es tracta d'una qüestió 

pressupost de la corporació per a 

Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
ls, en relació amb l'art. 38 del Reial 

decret 500/1990, determina que l'expedient per a l'aprovació de crèdits extraordinaris ha 
de ser prèviament informat per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del 

ió als mateixos tràmits que per a l'aprovació 
del pressupost corporatiu i que seran també d'aplicació les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 

Aprovar inicialment l'expedient per a l'aprovació de crèdits 

Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses  generals  

Crèdit 
extraordinari  

Crèdit 
definitiu 

6.846,55 6.846,55 
1.723,00 1.723,00 

857,60 857,60 
3.254,68 3.254,68 
7.112,15 7.112,15 
7.253,66 7253,66 
1.500,00 1.500,00 

342,00 342,00 
36.362,99 36.362,99 
23.333,50 23.333,50 

3.397,44 3.397,44 

91.983,57 € 91.983,57 € 

Import  
 91.983,57 € 



 
 

 

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

 
Quart.  Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 

import de 91.983,57 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit
el punt primer d'aquest acord.

 
Cinquè. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades d’aquest 

reconeixement de crèdits i imputar amb càrrec al pressupost de l’exercici 
2015 l’import de 91.983,57 
Ple del Consell a les aplicacions pressupostàries que consten a la 
modificació pressupostària del punt primer d’aquest acord.

 
5. Aprovació de la ratificació del decret
Gironès, de data 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l'Administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del
les competències delegades relatives a la gestió de l servei escolar de transport, del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al 
curs 2014-15.  
 
El president explica que es tracta del mateix 
d’Ensenyament des de l'any 1993
portem a terme per part del Consell.
 
Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament;
 
Vist que d’acord amb la regulació establerta en el conveni les dotacions econòmiques que 
es transfereixen al Consell Comarcal es fixen per un curs escolar, podent
anualment per addenda al conveni;
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Consell Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives 
a la gestió del servei escolar de transport, del serve
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2014
 
Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 13 de maig de 2015;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de m
2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'

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

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

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
import de 91.983,57 €, segons el detall que consta a l’expedient, supeditat a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits que s’aprova inicialment en 
el punt primer d'aquest acord. 

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades d’aquest 
reconeixement de crèdits i imputar amb càrrec al pressupost de l’exercici 
2015 l’import de 91.983,57 € que es reconeix en aquest acord per part del 
Ple del Consell a les aplicacions pressupostàries que consten a la 
modificació pressupostària del punt primer d’aquest acord.

Aprovació de la ratificació del decret  de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l'Administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del  Gironès pel finançament de 
les competències delegades relatives a la gestió de l servei escolar de transport, del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al 

El president explica que es tracta del mateix conveni que se signa amb el 
des de l'any 1993 i que regula la delegació de totes les 

portem a terme per part del Consell. 

Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre 
i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 

competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 

b la regulació establerta en el conveni les dotacions econòmiques que 
es transfereixen al Consell Comarcal es fixen per un curs escolar, podent
anualment per addenda al conveni; 

Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de co
dministració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

el Consell Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives 
a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2014-15; 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 13 de maig de 2015;

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de m
2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'
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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 

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 

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
€, segons el detall que consta a l’expedient, supeditat a 

s que s’aprova inicialment en 

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades d’aquest 
reconeixement de crèdits i imputar amb càrrec al pressupost de l’exercici 

x en aquest acord per part del 
Ple del Consell a les aplicacions pressupostàries que consten a la 
modificació pressupostària del punt primer d’aquest acord. 

de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l'Administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 

Gironès pel finançament de 
les competències delegades relatives a la gestió de l servei escolar de transport, del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al 

amb el Departament 
la delegació de totes les competències que 

Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre el Departament 
i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 

competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 

b la regulació establerta en el conveni les dotacions econòmiques que 
es transfereixen al Consell Comarcal es fixen per un curs escolar, podent-se actualitzar 

de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament i 

el Consell Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives 
i escolar de menjador i altres 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 13 de maig de 2015; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 de maig de 
2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Administració de la 



 
 

 

Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives a l
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament, per al curs 2014
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l'
el Departament 
finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament, per al curs 2014

 
Segon.  Comunicar aquest 

Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.
 
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 a
introduir-hi modificacions previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en el supòsit que el Departament d’Ensenyament així ho 
requerís. 

 
6. Aprovació de la modificació del 
tècniques de l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dina mització dels parcs 
urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 20 15
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'aprovar una taula en la que s'especifica que es 
dedicaran com a màxim un 30% dels efectius
tasques de dinamització i mobilització comunitària.
es dediquessin el 50% del temps a coordinació, el C
més enllà per donar un millor servei. 
 
Vist que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'abril de 2015 va r
decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
mitjançant el qual s'acceptava l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dina
dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i s'aprovava el contingut 
del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
realització del servei de dinamització dels parcs urbans de salu
saludables; 
 
Vist que el consell rector de Dipsalut de data 28 d'abril de 2015 va aprovar modificar el 
punt 3.2 del document de característiques tècniques de 
al servei de dinamització dels parcs
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives a l
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament, per al curs 2014-15; 

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 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès pel 
finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament, per al curs 2014-15. 

Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. 

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

hi modificacions previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en el supòsit que el Departament d’Ensenyament així ho 

modificació del punt 3.2 del document de característiques 
l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dina mització dels parcs 

urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 20 15. 

es tracta d'aprovar una taula en la que s'especifica que es 
dedicaran com a màxim un 30% dels efectius a tasques de coordinació 
tasques de dinamització i mobilització comunitària. Es va recomanar 

del temps a coordinació, el Consell ho hem volgut portar una mica 
més enllà per donar un millor servei.  

que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'abril de 2015 va r
decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de març de 2015, 

cceptava l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dina
dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i s'aprovava el contingut 
del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
realització del servei de dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d'itineraris 

Vist que el consell rector de Dipsalut de data 28 d'abril de 2015 va aprovar modificar el 
punt 3.2 del document de característiques tècniques de l'encàrrec de gestió corresponent 
al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès pel finançament de les competències delegades relatives a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 13 de maig de 2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni de 

dministració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Consell Comarcal del Gironès pel 

finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 

acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i 

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 i per 

hi modificacions previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en el supòsit que el Departament d’Ensenyament així ho 

punt 3.2 del document de característiques 
l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dina mització dels parcs 

es tracta d'aprovar una taula en la que s'especifica que es 
a tasques de coordinació i un 70% a 

 que, com a màxim, 
onsell ho hem volgut portar una mica 

que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'abril de 2015 va ratificar el 
data 18 de març de 2015, 

cceptava l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització 
dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i s'aprovava el contingut 
del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 

t i les xarxes d'itineraris 

Vist que el consell rector de Dipsalut de data 28 d'abril de 2015 va aprovar modificar el 
l'encàrrec de gestió corresponent 

urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015; 



 
 

 

Primer.   Aprovar la modificació del 
tècniques de l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels 
parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 amb el contingut 
següent: 

"3.2 Recomanacions per a la gestió del servei
 
Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut
jornada laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 
30% de dedicació exclusiva a aquestes tasques.
 
A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del ser
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada una de les 
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador).
 
Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamitz
30% restant destinar-lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic 
responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització que e
descriuen més endavant. 
 

 

Percentatge del 
pressupost que s’hi 

destina 

Tasques descrites en 
aquest document 

Correspondència mínima 
amb les taules salarials 
del Conveni del lleure 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
7. Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls corresponent a la dissolució de  l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en  comú 
el lloc de secretaria intervenció
 
El president explica, tal i com ja es va fer 
provenia d'una sol·licitud formulada 
dels dos municipis. Es va pensar que 
comissió informativa per tal de 
voluntat. Demana al secretari 
alcaldes nous hi estan d'acord no 
 
El Secretari contesta que és possible condicionant la seva aprovació a 
dos municipis.  

Aprovar la modificació del punt 3.2 del document de característiques 
l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels 

parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 amb el contingut 

3.2 Recomanacions per a la gestió del servei  

Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de la 
jornada laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 
30% de dedicació exclusiva a aquestes tasques. 

A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del ser
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada una de les 
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador).

Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamitz
lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic 

responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització que e

Tasques de coordinació Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària

30% 

- Coordinador intern del 
Consell Comarcal- 

Coordinador del servei 
Equip de dinamitzadors

Grup 1 

Comunicar aquest acord a Dipsalut. 

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

Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls corresponent a la dissolució de  l’agrupació constituïda pels 

Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en  comú 
el lloc de secretaria intervenció . 

, tal i com ja es va fer en la comissió informativa
formulada fa un temps. Ara s'han produït canvis

s va pensar que la millor opció era millor deixar
per tal de donar temps als nous alcaldes a manifestar la seva 

Demana al secretari si és possible aprovar aquest acord de tal manera que si els 
ldes nous hi estan d'acord no hagi de tornar a passar pel Ple.  

El Secretari contesta que és possible condicionant la seva aprovació a 
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punt 3.2 del document de característiques 
l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels 

parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 amb el contingut 

recomana que no es superi el 50% de la 
jornada laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 

A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del servei. En 
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada una de les 
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador). 

Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització i el 
lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic 

responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització que es 

Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària  

70% 

Equip de dinamitzadors 

Grup 2" 

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

Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls corresponent a la dissolució de  l’agrupació constituïda pels 

Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en  comú 

en la comissió informativa, que aquest punt 
canvis a les alcaldies 

era millor deixar-ho sobre taula a la 
donar temps als nous alcaldes a manifestar la seva 

de tal manera que si els 

El Secretari contesta que és possible condicionant la seva aprovació a l'acceptació dels 



 
 

 

 
El secretari manifesta que a la comissió informativa aquest punt no es va dictaminar
necessari ratificar la inclusió d'aquest 
 
Els consellers i consellers per unanimitat 
dia.  
 
Vist que en data 9 d'abril de 2015 i amb núm. 1508/2015 ha tingut entrada al Registre 
General del Consell Comarcal un escrit de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls mitjançant 
el qual sol·licita al Consell Comarcal del Gironès que emeti informe en rel
dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de de Sant Jordi Desvalls i 
Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de treball de secretaria intervenció;
 
Vist que, d'acord amb l'art. 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de jul
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal, les comunitats autònomes, d'ofici o a instància de les corporacions locals 
interessades, amb l'informe previ de la diputació provinci
corresponent, són competents per acordar la constitució i la dissolució d'agrupacions 
d'entitats locals per al manteniment en comú dels llocs de tr
 
Vist que l’acord ha estat adoptat per unanimit
Desvalls da data 31 de març de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Informar favorablement la sol·licitud formulada per 

Desvalls corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir 
en comú el lloc de secretaria intervenció.

 
Segon.  Aquest informe favorable és condi

constituïts, de la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de 
Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de 
secretaria intervenció

 
Tercer. Comunicar aquest acord 

Viladasens i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

1) del paller del mas Suro a Sant Gregori
2) de can Batlle a Sant Gregori
3) del porxo de la Casassa a Sant Gregori
4) del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori
5) del mas Suro a Sant Gregori
6) de la Casassa de Ginestar a Sant Gregori
7) del santuari de Santa Afra a Sant Gregori
8) de can Portell a Sant Gregori
9) de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori

 

la comissió informativa aquest punt no es va dictaminar
ratificar la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia en el sentit que s'ha explicat

Els consellers i consellers per unanimitat ratifiquen la inclusió d'aquest punt en l'ordre del 

Vist que en data 9 d'abril de 2015 i amb núm. 1508/2015 ha tingut entrada al Registre 
General del Consell Comarcal un escrit de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls mitjançant 
el qual sol·licita al Consell Comarcal del Gironès que emeti informe en rel
dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de de Sant Jordi Desvalls i 
Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de treball de secretaria intervenció;

3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal, les comunitats autònomes, d'ofici o a instància de les corporacions locals 
interessades, amb l'informe previ de la diputació provincial i de l'ens supramunicipal 
corresponent, són competents per acordar la constitució i la dissolució d'agrupacions 
d'entitats locals per al manteniment en comú dels llocs de treball de secretaria intervenció;

Vist que l’acord ha estat adoptat per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls da data 31 de març de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Informar favorablement la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir 
en comú el lloc de secretaria intervenció. 

Aquest informe favorable és condicionat a l'aprovació, pels nous ajuntaments 
constituïts, de la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de 
Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de 
secretaria intervenció 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de 
Viladasens i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:
1) del paller del mas Suro a Sant Gregori  

Batlle a Sant Gregori  
3) del porxo de la Casassa a Sant Gregori  
4) del mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori  
5) del mas Suro a Sant Gregori  
6) de la Casassa de Ginestar a Sant Gregori  
7) del santuari de Santa Afra a Sant Gregori  

Gregori  
9) de can Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori . 
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la comissió informativa aquest punt no es va dictaminar. És 
l'ordre del dia en el sentit que s'ha explicat.  

la inclusió d'aquest punt en l'ordre del 

Vist que en data 9 d'abril de 2015 i amb núm. 1508/2015 ha tingut entrada al Registre 
General del Consell Comarcal un escrit de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls mitjançant 
el qual sol·licita al Consell Comarcal del Gironès que emeti informe en relació amb la 
dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de de Sant Jordi Desvalls i 
Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de treball de secretaria intervenció; 

iol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal, les comunitats autònomes, d'ofici o a instància de les corporacions locals 

al i de l'ens supramunicipal 
corresponent, són competents per acordar la constitució i la dissolució d'agrupacions 

eball de secretaria intervenció; 

at del ple de l’Ajuntament de Sant Jordi 

l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir 

cionat a l'aprovació, pels nous ajuntaments 
constituïts, de la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de 
Sant Jordi Desvalls i de Viladasens als efectes de sostenir en comú el lloc de 

als ajuntaments de Sant Jordi Desvalls i de 
Viladasens i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 

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



 
 

 

El president manifesta que es tracta de seguir amb l'aprovació de 
béns culturals d’interès local 
plens.   
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
paller de mas Suro a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració que
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
març de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el paller de mas Suro, situat 

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Batlle a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
maig de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:

president manifesta que es tracta de seguir amb l'aprovació de les 
 del municipi de Sant Gregori com ja han fet en els darrers 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el paller de mas Suro, situat al municipi de Sant Gregori
al d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

a al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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les declaracions com a 
del municipi de Sant Gregori com ja han fet en els darrers 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 31 de 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 

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

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

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

a al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Comarcal del Gironès, de data 28 de 



 
 

 

 
Primer.  Declarar can Batlle, situat 

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
porxo de la Casassa a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
maig de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el porxo de la Casassa, situat 

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas Carreras de Ginestar a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 

can Batlle, situat al municipi de Sant Gregori

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

t Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
porxo de la Casassa a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local; 

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

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

sell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el porxo de la Casassa, situat al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
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de Sant Gregori, com a bé cultural 

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

 

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

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

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

sell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 

de Sant Gregori, com a 

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

 

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

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

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 



 
 

 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
maig de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas Carreras de Ginestar, situat 

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

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas Suro a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
març de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas Suro, situat 

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Casassa de Ginestar a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultu
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el mas Carreras de Ginestar, situat al municipi 
a bé cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

buïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el mas Suro, situat al municipi de Sant Gregori

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultu
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració
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l Gironès, de data 27 de 

al municipi de Sant Gregori, 

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

 

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

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

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

buïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Comarcal del Gironès, de data 31 de 

de Sant Gregori, com a bé cultural 

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

 

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

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



 
 

 

atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte 
maig de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar la Casassa de Ginestar, situada 

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
santuari de Santa Afra a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la decla
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per 
maig de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el santuari de Santa Afra, situat 

bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 

atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

la Casassa de Ginestar, situada al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el santuari de Santa Afra, situat al municipi de Sant Gre
bé cultural d’interès local. 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 

de Sant Gregori, com a 

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

 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 

de Sant Gregori, com a 

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

 



 
 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Portell a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultura
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració q
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
juny de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar can Portell, situat 

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
Pinyot (mas Noguer) a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la decla
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquit
juny de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar can Pinyot (mas Noguer), situat 

bé cultural d’interès local.
 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

can Portell, situat al municipi de Sant Gregori

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

can Pinyot (mas Noguer), situat al municipi de Sant Gregori
bé cultural d’interès local. 
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ha formulat una sol·licitud per tal que es declari can 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de 

de Sant Gregori, com a bé cultural 

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

 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de juny 

Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de 

de Sant Gregori, com a 



 
 

 

Segon. Comunicar aquest 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
9. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 27 d'abril de 2015, i aprovació de l'a
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 
l’execució del protocol addicional de concreció per al 2015 del Co ntracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, 
altres pr ogrames relatius al benestar social i polítiques d' igualtat, subscrit l’any 
2012; i del decret de la presidència del Consell Comarc al del Gironès, de 
maig de 2015, i determinar que l'import que es tran sferirà al 
Social Giron ès Salt per aquest concepte ascendirà a 1.518.118,4 6 
 
El president explica que es tracta de l'acceptació del Co
signa cada any amb el Departament 
 
Vist l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 
el qual s'aprova el text del protocol addicional de concreció per al 201
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat,
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2015, mitjançant el qual s'aprova
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del 
concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de serveis socials,
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2015, mitjançant el qual es 
Benestar Social Gironès Salt per aquest conc
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 27 d'abril de 201
les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
l’execució del protocol addicional de concreció per al 201
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Co
en matèria de serveis socials,
polítiques d'igualtat,

 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
data 27 d'abril de 2015, i aprovació de l'a ctualització del traspàs de 

l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 
protocol addicional de concreció per al 2015 del Co ntracte Programa 

per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, 

ogrames relatius al benestar social i polítiques d' igualtat, subscrit l’any 
; i del decret de la presidència del Consell Comarc al del Gironès, de 

maig de 2015, i determinar que l'import que es tran sferirà al Consorci de Benestar 
ès Salt per aquest concepte ascendirà a 1.518.118,4 6 

es tracta de l'acceptació del Contracte Programa que també se 
amb el Departament de Benestar Social i Família. 

del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'abril de 2015
protocol addicional de concreció per al 201

Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
ar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials,

mes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
mitjançant el qual s'aprova actualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del protocol addicional de 
del Contracte Programa per a la coordinació, 

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

subscrit l’any 2012; 

residència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
mitjançant el qual es determina que l'import que es transferirà al 

Benestar Social Gironès Salt per aquest concepte ascendirà a 1.518.118,46 

votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de 2015, i aprovar l'actualització del traspàs de l’exercici de 

etències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
protocol addicional de concreció per al 201

Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Co
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012. 
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acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

del decret de la presidència del Consell Comarcal d el 
ctualització del traspàs de 

l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 
protocol addicional de concreció per al 2015 del Co ntracte Programa 

per a la coordinació, cooperació i col·laboració en tre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials, 

ogrames relatius al benestar social i polítiques d' igualtat, subscrit l’any 
; i del decret de la presidència del Consell Comarc al del Gironès, de data 25 de 

Consorci de Benestar 
ès Salt per aquest concepte ascendirà a 1.518.118,4 6 €. 

ntracte Programa que també se 

'abril de 2015 mitjançant 
protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte 

Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
en matèria de serveis socials, 

subscrit l’any 2012; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 27 d'abril de 
ctualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al 

protocol addicional de 
del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 

col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
mes relatius al benestar social i 

residència del Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de maig de 
que l'import que es transferirà al Consorci de 

epte ascendirà a 1.518.118,46 €; 

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

etències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a 
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 

mes relatius al benestar social i 



 
 

 

Segon.  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 25 de maig 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per aquest conc
1.518.118,46 €. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord 
 
Quart.  Facultar la presidència

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
10. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 4 de maig de 2015, aprovació
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovació del text del conveni de col ·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Sel
programa d’atenció social i educativa davant les si tuacions de risc al municipi de 
Cassà de la Selva i aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestaci
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart

 
El president explica que aquest punt 
qual té una sèrie de fitxes predeterminades amb el
l'actuació. En aquest cas és el municipi de Celrà per a la
municipis de Cassa de la Selva i Quart per
educativa davant les situacions de risc. A través d'aq
finançament per realitzar les actuacions als ajuntaments
 
Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament persona
social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius;
 
Atès que l’Ajuntament de Celrà ofereix el servei de centre obert a tots els infants i 
adolescents en situació de risc del seu municipi;
 
Atès que el 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 relatiu
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012 
2.1 (Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 
servei de centre obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestaci
de l’Ajuntament de Celrà; 
 
Atès que 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 Giron
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012
2.2 (Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona 
al Consell Comarcal el cost del programa d’atenció social i educativa davant les situacions 
de risc als municipis de Quart i de Cassà de la Selva;
 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
25 de maig de 2015, i determinar que l'import que es transferirà al 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt per aquest conc
 

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 4 de maig de 2015, aprovació  del text del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovació del text del conveni de col ·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del 
programa d’atenció social i educativa davant les si tuacions de risc al municipi de 
Cassà de la Selva i aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestaci
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart

aquest punt fa referència a la signatura del contracte programa el 
una sèrie de fitxes predeterminades amb els municipis en el que s'ha de realitzar 

és el municipi de Celrà per a la gestió del centre obert i
Cassa de la Selva i Quart per la realització del programa d'atenció social i 

educativa davant les situacions de risc. A través d'aquest conveni el Consell transfereix el 
per realitzar les actuacions als ajuntaments.  

Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament persona
social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius; 

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

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 relatiu
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012 estableix en la seva fitxa núm. 
2.1 (Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 
servei de centre obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestaci

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, estableix en la seva fitxa núm. 
2.2 (Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona 

ll Comarcal el cost del programa d’atenció social i educativa davant les situacions 
de risc als municipis de Quart i de Cassà de la Selva; 
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
que l'import que es transferirà al 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt per aquest concepte ascendirà a 

al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

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

decret de la presidència del Consell Comarcal del 
del text del conveni de col·laboració 

entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovació del text del conveni de col ·laboració entre el Consell 

va per a la prestació del 
programa d’atenció social i educativa davant les si tuacions de risc al municipi de 
Cassà de la Selva i aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestaci ó del programa 
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart . 

fa referència a la signatura del contracte programa el 
que s'ha de realitzar 

gestió del centre obert i els 
programa d'atenció social i 

el Consell transfereix el 

Atès que és d’interès comú desenvolupar actuacions per atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració 
social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 

Atès que l’Ajuntament de Celrà ofereix el servei de centre obert a tots els infants i 

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 

estableix en la seva fitxa núm. 
2.1 (Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 
servei de centre obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestació del centre obert 

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 

ès en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
, estableix en la seva fitxa núm. 

2.2 (Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc) que subvenciona 
ll Comarcal el cost del programa d’atenció social i educativa davant les situacions 



 
 

 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
2015, mitjançant el qual s'aprova el text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, s'aprova 
el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant 
les situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la 
prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 
municipi de Quart; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Ratificar el decret de la presidència del Co

data 4 de maig de 2015, a
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Cons
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació 
del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 
municipi de Cassà de la Selva
entre el Consell Comarca
prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de 
risc al municipi de Quart.

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

Celrà. 
 
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.
 
11. Aprovació de la ratificació 
Gironès, de data 4 de maig  
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serve is d’acollida i aprovació del text 
del conveni de col·laboració e
Llagostera per a la contractació de professionals e n el marc dels serveis d’acollida
 
El president explica que és en la mateixa línia que el punt anterior 
realització dels serveis d’acollida als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera
 
Vist que és d’interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any;
 
Atesa la importància de mantenir actuacions que s’emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 
serveis públics a les demandes d’una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 
d’integració i que es van iniciar el 2005;
 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
prova el text del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, s'aprova 
el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 

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

ó del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 

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 4 de maig de 2015, aprovar el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Cons
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació 
del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 
municipi de Cassà de la Selva i aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la 
prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de 
risc al municipi de Quart. 

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

ar 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 del 
 de 2015, aprovació de text del conveni de col·labor ació 

entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serve is d’acollida i aprovació del text 
del conveni de col·laboració e ntre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament  de 
Llagostera per a la contractació de professionals e n el marc dels serveis d’acollida

El president explica que és en la mateixa línia que el punt anterior 
d’acollida als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera

Vist que és d’interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 

objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any;

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

serveis públics a les demandes d’una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 

van iniciar el 2005; 

17 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
prova el text del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert, s'aprova 
el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 

elva per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant 
el text del conveni de 

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

nsell Comarcal del Gironès, de 
provar el text del conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de 
centre obert, aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació 
del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 

el text del conveni de col·laboració 
l del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la 

prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de 

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

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

decret de la presidència del Consell Comarcal del 
de 2015, aprovació de text del conveni de col·labor ació 

entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serve is d’acollida i aprovació del text 

ntre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament  de 
Llagostera per a la contractació de professionals e n el marc dels serveis d’acollida . 

El president explica que és en la mateixa línia que el punt anterior aquest és per a la 
d’acollida als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera.  

Vist que és d’interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot 

objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any; 

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

serveis públics a les demandes d’una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on esdevenen els processos 



 
 

 

Atès que 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
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012 estableix en la seva fitxa núm. 7 
(Acollida i integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell 
Comarcal el cost de la contractació 
l’Ajuntament de Llagostera i de l'Ajuntament de Cassà de la Selva;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
2015, mitjançant el qual s'aprova el text del
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d’acollida i s'aprova el text del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Giro
contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Ratificar el decret de la presid

data 4 de maig de 2015, a
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serveis d’acoll
text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera per a la contractació de professionals en el marc 
dels serveis d’acollida

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de Cassà de la 

Llagostera. 
 
Quart. 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.
 
12. Aprovació del text del conveni marc entre el Consel l Comarcal del Giron
ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la xarx a de la garantia juvenil al 
Gironès.  
 
La Sra. Carabellido explica que 
entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 
Aquest és el tècnic que desenvoluparà en el territori 
juvenil. Aquest engloba totes les accions destinades el jovent per aquest any i el proper. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la r
de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, amb número 
d'expedient 2015/XIMP/SPO/0051;
 
Atès que aquest programa inclou la contractació d'una professional com a impulsor de la 
garantia juvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya i per un període de 12 mesos;
 
Atès que l'impulsor de la garantia juvenil s'ha
joventut, en promoció econòmica i d'

Atès que 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 estableix en la seva fitxa núm. 7 
(Acollida i integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell 
Comarcal el cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida de 
l’Ajuntament de Llagostera i de l'Ajuntament de Cassà de la Selva; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
prova el text del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d’acollida i s'aprova el text del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la 
contractació de professionals en el marc dels serveis d’acollida; 

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 4 de maig de 2015, aprovar el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serveis d’acoll
text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera per a la contractació de professionals en el marc 
dels serveis d’acollida. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de Cassà de la 

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

Aprovació del text del conveni marc entre el Consel l Comarcal del Giron
ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la xarx a de la garantia juvenil al 

La Sra. Carabellido explica que es tracta d'aprovar el conveni que estableix els pactes 
els ajuntaments i el Consell Comarcal per a la gestió de la figura de l'impulsor

el tècnic que desenvoluparà en el territori comarcal el programa de garantia 
otes les accions destinades el jovent per aquest any i el proper. 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució favorable 
de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, amb número 

2015/XIMP/SPO/0051; 

Atès que aquest programa inclou la contractació d'una professional com a impulsor de la 
la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 

Servei d'Ocupació de Catalunya i per un període de 12 mesos; 

Atès que l'impulsor de la garantia juvenil s'ha de coordinar amb els professionals 
promoció econòmica i d'altres àmbits d'aquells ajuntaments que hi estiguin 
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Atès que 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 

socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012 estableix en la seva fitxa núm. 7 
(Acollida i integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al Consell 

de professionals en el marc dels serveis d’acollida de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de maig de 
conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d’acollida i s'aprova el text del conveni de 

nès i l’Ajuntament de Llagostera per a la 

ència del Consell Comarcal del Gironès, de 
provar el text del conveni de col·laboració entre el 

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

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

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

Aprovació del text del conveni marc entre el Consel l Comarcal del Giron ès i els 
ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la xarx a de la garantia juvenil al 

i que estableix els pactes 
figura de l'impulsor. 

el programa de garantia 
otes les accions destinades el jovent per aquest any i el proper.  

favorable de l'atorgament 
de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, amb número 

Atès que aquest programa inclou la contractació d'una professional com a impulsor de la 
la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 

coordinar amb els professionals en 
altres àmbits d'aquells ajuntaments que hi estiguin 



 
 

 

interessats per fomentar els serveis de la garantia juvenil en el municipis durant la 
vigència d'aquest programa subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya;
 
Atès que és necessari aprovar un conveni 
els ajuntaments de la comarca que estiguin interessats en l'impuls de la xarxa de la 
garantia juvenil al Gironès; 
 
Vist l'informe de secretaria de data 3 de juny de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els 

ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la xarxa de
Gironès. 

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

convenis respectius 
l’execució d'aquest acord.

 
17. Dictàmens i mocions d’urgè
  
No n'hi ha.  
 
18. Precs preguntes i interpel·lacions
 
El Sr. Chamorro vol aprofitar aquest moment 
vuit anys en aquest consell co
persona molt privilegiada per haver pogut 
ha après moltes coses. Agraeix als tres pres
la Sra. Alsina i el Sr. Busquets el 
als consellers i conselleres de tots els grups
respecte mutu que és digne de menció
del primer a l'últim, la disposició al
sentir sempre molt còmodes i molt ben atesos quan 
lloc vol tenir un record sentit per la 
entre nosaltres.  
 
La Sra. Vilà manifesta en nom de tots els membres del 
temps que han compartit. Han 
d'acord en moltes, i en algunes altres no tant.
molt bé amb tots els presents i amb els treballadors.
nous consellers i conselleres 
intel·ligència per si és neces
manera de fer. Que siguin capaços de fer
canviar. Que siguin intel·ligents en 
que no sempre és fàcil fer-ho. Que es pugui treballar com fins ara 
que sigui possible.  
 

interessats per fomentar els serveis de la garantia juvenil en el municipis durant la 
vigència d'aquest programa subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya;

aprovar un conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca que estiguin interessats en l'impuls de la xarxa de la 

Vist l'informe de secretaria de data 3 de juny de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els 
ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la xarxa de 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del
s respectius i de quants documents siguin necessaris per a 

l’execució d'aquest acord. 

Dictàmens i mocions d’urgè ncia  

Precs preguntes i interpel·lacions   

El Sr. Chamorro vol aprofitar aquest moment per manifestar que avui tanca un capítol de
vuit anys en aquest consell comarcal. Vol expressar oberta i públicament que se
persona molt privilegiada per haver pogut pertànyer a aquest col·lectiu durant vuit anys.

graeix als tres presidents amb els que ha treballat: el Sr. Freixas, 
ts el tracte deferencial que sempre els han atorgat.

de tots els grups, malgrat les diferencies polítiques, 
respecte mutu que és digne de menció. En darrer lloc agraeix al personal del Consell

, la disposició al servei i l'empatia enorme en el seu treball. E
i molt ben atesos quan han realitzat alguna petició

lloc vol tenir un record sentit per la companya del PPC, la Sra. Cuca Masc

manifesta en nom de tots els membres del seu grup un agraïment per tot el 
an estat quatre anys diferents. Han après coses, han estat 

algunes altres no tant. S'acomiaden d'aquesta etapa.
molt bé amb tots els presents i amb els treballadors. Vol fer una altra aportació

i conselleres que puguin treballar amb coratge, serenitat i amb 
intel·ligència per si és necessari canviar algun aspectes o han d'introduir

Que siguin capaços de fer-ho acceptant que hi ha coses que no es poden 
Que siguin intel·ligents en saber quan s'ha de dir que sí i quan s'ha de dir que no 

ho. Que es pugui treballar com fins ara amb el consens sempre 
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interessats per fomentar els serveis de la garantia juvenil en el municipis durant la 
vigència d'aquest programa subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya; 

marc entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca que estiguin interessats en l'impuls de la xarxa de la 

Aprovar el text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els 
 la garantia juvenil al 

 

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura dels 
i de quants documents siguin necessaris per a 

que avui tanca un capítol de 
expressar oberta i públicament que se sent una 

aquest col·lectiu durant vuit anys. Hi 
idents amb els que ha treballat: el Sr. Freixas, 

s han atorgat. Agraeix 
polítiques, el tracte de 

n darrer lloc agraeix al personal del Consell, des 
el seu treball. Els han fet 

han realitzat alguna petició. En darrer 
C, la Sra. Cuca Mascort, que ja no és 

un agraïment per tot el 
estat quatre anys diferents. Han après coses, han estat 

d'aquesta etapa. Han estat 
aportació: desitja als 

treballar amb coratge, serenitat i amb 
d'introduir una nova 

que hi ha coses que no es poden 
saber quan s'ha de dir que sí i quan s'ha de dir que no 

amb el consens sempre 



 
 

 

El president no s'acomiada. A
d'altres que no ho sabem. Manifesta que tenen 
seran o no. Vol fer un agraïment
la casa com per tots els avui presents.
prendre possessió del càrrec 
dramàtica. A vegades els ha fet prendre decisions una mica desagradables i tots n'heu 
sigut conscients i partícips. Ningú no s'ha aferrat al que no pertocava.
cares a la propera legislatura tinguin un camí una mica més planer amb ganes i empenta 
per treballar. Aquesta ha estat una mala legislatura per
econòmica que ens hem trobat i per l'altra perquè hem sigut l'ens més 
les institucions que hi ha. Sap greu perquè sembla que no es 
terme. Espera que en la propera legislatura
formin part, sigui millor que aquesta. 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 
                                               
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

s'acomiada. Alguns saben que no tornaran perquè ja no son reg
d'altres que no ho sabem. Manifesta que tenen il·lusió per tornar-hi però no saben si hi 

agraïment per l'esforç fet en aquesta legislatura
avui presents. Ha estat una legislatura molt dura.

prendre possessió del càrrec al 2011 no s'esperava que hi hagués aquesta situació tant 
vegades els ha fet prendre decisions una mica desagradables i tots n'heu 

Ningú no s'ha aferrat al que no pertocava.
a la propera legislatura tinguin un camí una mica més planer amb ganes i empenta 

Aquesta ha estat una mala legislatura per una banda per 
econòmica que ens hem trobat i per l'altra perquè hem sigut l'ens més 

ap greu perquè sembla que no es coneix la tasca que portem a 
terme. Espera que en la propera legislatura, siguin quines siguin les persones que 

sigui millor que aquesta. Dóna de nou les gràcies.  

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

                    
El secretari general 
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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lguns saben que no tornaran perquè ja no son regidors, 
hi però no saben si hi 

legislatura tant al personal de 
ura molt dura. Quan va 

esperava que hi hagués aquesta situació tant 
vegades els ha fet prendre decisions una mica desagradables i tots n'heu 

Ningú no s'ha aferrat al que no pertocava. Esperen que de 
a la propera legislatura tinguin un camí una mica més planer amb ganes i empenta 

una banda per la situació 
econòmica que ens hem trobat i per l'altra perquè hem sigut l'ens més qüestionat de totes 

la tasca que portem a 
siguin quines siguin les persones que en 

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


