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  PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 2/15 
Caràcter:  ordinària 
Data: quinze d'abril de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts a tres quarts de vuit 
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
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 
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas 
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell. S'absenta en el punt 8.
Joan Antoni Simón i Fernàndez
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Núria Terés i Bonet 
Membre no adscrita:  
Glòria Plana i Yanes 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 

ACTA NÚM. 2/15 

de dos mil quinze (15/04/2015) 
e les set i cinc minuts a tres quarts de vuit del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Rimbau i Muñoz 

maña 

Miquel Àngel Chamorro i Mediano 

Albert Peracaula i Boschsacoma  

. S'absenta en el punt 8.  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 

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

2 



 
 

 

 
Excusen la seva absència: 
Roser Estañol i Torrent 
Laura Vall·llosera i Casanovas
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau,
de 2015. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres.
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 - Donar compte dels marcs pressupostaris
 - Donar compte de la liquidació del Pressupost 2014
 
El president explica que el dia 25 de febrer es va 
primera Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès 
va participar en la celebració dels 25 anys dels consells comarc
avui el Parlament de Catalunya
valora molt positivament ja que 
no sap si pel fet de ser la més jove, l'administració
la bona feina que estem portant a terme tots els consells comarcals de Cata
20 de març vam participar en el projecte Joves i Valentes en el Caixa 
Fundació Oncollida en el que es va fer la presentació del banc de perruques. El dia 21 de 
març vam participar en la inauguració del camp de futbol i els seus ac
de Flaçà. El dia 8 d'abril es va portar a terme 
fiscals que afecten a les associacions i entitats culturals i esportives 
dia 13 d'abril es van reunir 
demarcació de Girona per parlar de 
tenim amb la Diputació de Girona i les relacions amb la Generalitat de Catalunya
Conjuntament volen demanar més finançament a la Dip
Generalitat de Catalunya que faci front al que ens deu
la inauguració de l'Expojove, recorda que en són els organitzadors. Aquest matí l'afluència 
de públic era important. Aquest matí s'han 
Consultiu de la Gent Gran. Vol aprofitar per nomenar el nom del Sr. Tixis
d'aquesta casa, ex regidor de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i Vicepresident del Consell 
Consultiu de la Gent Gran. Ens va
nou vicepresident, el Sr. Ramon Robles. 
desenvolupat el Sr. Tixis al llar
Gent Gran. El proper dia 29 d'abr
 
La Sra. Dalmau explica que per decret de presidència de data 11 de març es van donar 
conformitat als marcs pressupostaris
MINHAP. Es tracta de les previsions
informació esta a disposició dels consellers
Consell de data 27 de febrer es va apr
romanent de tresoreria positiu de
136.786,05 euros. Pel que fa a l'E
és de 6.666,77 euros i el resultat pressupostari 
euros. El Consell Comarcal compl

Laura Vall·llosera i Casanovas 

Lectura i aprovació, si escau,  de l’esbor rany de l’acta del proppassat 18

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

Qüestions de Presidència i Gerència.  
dels marcs pressupostaris . 

la liquidació del Pressupost 2014 . 

El president explica que el dia 25 de febrer es va portar a terme el Consell d'Alcaldes i la 
nsorci de Benestar Social Gironès - Salt. El dia 3 de març

la celebració dels 25 anys dels consells comarcals. Aprofita per dir que 
de Catalunya ha aprovat la creació d'una nova comarca.

valora molt positivament ja que els consells sempre hem sigut l'ase dels cops. 
i pel fet de ser la més jove, l'administració més qüestionada.

la bona feina que estem portant a terme tots els consells comarcals de Cata
20 de març vam participar en el projecte Joves i Valentes en el Caixa 

que es va fer la presentació del banc de perruques. El dia 21 de 
març vam participar en la inauguració del camp de futbol i els seus ac

es va portar a terme la xerrada informant de totes les novetats 
fiscals que afecten a les associacions i entitats culturals i esportives i que va ser un èxit. El 

es van reunir amb tots els presidents dels consells comarcals de la 
parlar de diferents temes. En vol destacar dos: la relació que 

tenim amb la Diputació de Girona i les relacions amb la Generalitat de Catalunya
Conjuntament volen demanar més finançament a la Diputació de Girona i exigir a la 
Generalitat de Catalunya que faci front al que ens deu. Informa que avui
la inauguració de l'Expojove, recorda que en són els organitzadors. Aquest matí l'afluència 

era important. Aquest matí s'han reunit amb els membres de la Junta del Consell 
Consultiu de la Gent Gran. Vol aprofitar per nomenar el nom del Sr. Tixis

x regidor de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i Vicepresident del Consell 
ns va deixar el passat dia 20 de març. Avui hem 

nou vicepresident, el Sr. Ramon Robles. Vol deixar palès la bona tasca que ha 
desenvolupat el Sr. Tixis al llarg d'aquests anys al capdavant del Consell Consultiu de la 
Gent Gran. El proper dia 29 d'abril es portarà a terme un Consell d'Alcaldes. 

explica que per decret de presidència de data 11 de març es van donar 
pressupostaris del període 2016 - 2018. Aquests 

les previsions dels dos exercici pressupostaris.
sta a disposició dels consellers i conselleres. Per decret de presidència del 

ll de data 27 de febrer es va aprovar la liquidació del Consell C
e tresoreria positiu de 152.296,30 euros i un resultat pressupostari de 

136.786,05 euros. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès el romanent de tresoreria 
i el resultat pressupostari és negatiu amb un import de 14.787,37 

euros. El Consell Comarcal compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, l'obj
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rany de l’acta del proppassat 18  de febrer 

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. 

el Consell d'Alcaldes i la 
Salt. El dia 3 de març es 
als. Aprofita per dir que 

t la creació d'una nova comarca. Aquest fet el 
dels cops. Hem estat, 
. Aquest fet reafirma 

la bona feina que estem portant a terme tots els consells comarcals de Catalunya. El dia 
20 de març vam participar en el projecte Joves i Valentes en el Caixa Fòrum de la 

que es va fer la presentació del banc de perruques. El dia 21 de 
març vam participar en la inauguració del camp de futbol i els seus accessos al municipi 

la xerrada informant de totes les novetats 
que va ser un èxit. El 

ents dels consells comarcals de la 
n vol destacar dos: la relació que 

tenim amb la Diputació de Girona i les relacions amb la Generalitat de Catalunya. 
utació de Girona i exigir a la 

. Informa que avui s'ha dut a terme 
la inauguració de l'Expojove, recorda que en són els organitzadors. Aquest matí l'afluència 

amb els membres de la Junta del Consell 
Consultiu de la Gent Gran. Vol aprofitar per nomenar el nom del Sr. Tixis, ex conseller 

x regidor de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i Vicepresident del Consell 
Avui hem nomenat un 

palès la bona tasca que ha 
Consell Consultiu de la 

il es portarà a terme un Consell d'Alcaldes.  

explica que per decret de presidència de data 11 de març es van donar 
. Aquests es van trametre al 

dels dos exercici pressupostaris. Tota aquesta 
er decret de presidència del 

ovar la liquidació del Consell Comarcal amb un 
sultat pressupostari de 

nès el romanent de tresoreria 
amb un import de 14.787,37 

b l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, l'objectiu 



 
 

 

de la regla de la despesa i no es compleix el termini de pagament a 
al nivell de deute en data 31 de desembre de 2014 era de 865.191,
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 32/2015
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat el camí de la Bruguera a Campllong a 
dels Camins comarcals 6a fase el bloc 
SA. 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
3.1 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits del Consell C omarcal 
del Gironès.  
 
El president explica que hi ha 
euros. Aquesta és una reserva feta de la liquidació del 2014 que s'aplica a pagar el 25% 
de la paga doble dels treballadors de l'any 2012 
modificació de 6.000 euros que es destinarà a
incrementat el nombre d'ajuntaments 
de la partida per a material de clubs i 2
 
Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 
2015; 
 
Vistos els informes d'intervenció de data 1 i 8 d’abril de 2015;
 
Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, a
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:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 A) Aplicació del romanent de tresoreria per a despe ses generals

Suplement de crèdit:
Aplicació pressupostària Denominació
9200.12000 Personal funcionari
9200.13000 Personal laboral fixe
9200.13100 Personal laboral 
0110. 91300 Amortització de deute
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària 
870.00 

 

no es compleix el termini de pagament a proveïdors. Pel que fa 
al nivell de deute en data 31 de desembre de 2014 era de 865.191,40 

aprovat els decrets del 32/2015 al 150/2015
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat el camí de la Bruguera a Campllong a l'empresa Agustí Masoliver, SA

arcals 6a fase el bloc al municipi de Juià a l'empresa 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

l'expedient de modificació de crèdits del Consell C omarcal 

hi ha dues modificacions la primera amb un import de 
reserva feta de la liquidació del 2014 que s'aplica a pagar el 25% 

doble dels treballadors de l'any 2012 que no s'havia pagat. 
de 6.000 euros que es destinarà al projecte Emergent.

rementat el nombre d'ajuntaments que hi participen de 7 a 9. S'extreuen 
a material de clubs i 2.000 euros de la partida per a activitats cult

Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 

Vistos els informes d'intervenció de data 1 i 8 d’abril de 2015; 

Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, a
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; 

tació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

A) Aplicació del romanent de tresoreria per a despe ses generals
Suplement de crèdit:  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit
Personal funcionari 78.236,00 € 4.400,00 
Personal laboral fixe 188.325,20 € 9.300,00 
Personal laboral temporal 22.548,00 € 6.300,00 
Amortització de deute 45.260,30 € 214,00 
TOTAL   20.214,00 

Denominació 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  
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proveïdors. Pel que fa 
 euros.  

150/2015 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 

Agustí Masoliver, SA i l'obra 
l'empresa Agustí Masoliver, 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

l'expedient de modificació de crèdits del Consell C omarcal 

la primera amb un import de 20.214 
reserva feta de la liquidació del 2014 que s'aplica a pagar el 25% 

que no s'havia pagat. La segona 
l projecte Emergent. Informa que s'ha 

. S'extreuen 4.000 euros 
a activitats culturals.  

Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 

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

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

A) Aplicació del romanent de tresoreria per a despe ses generals  

Suplement crèdit Crèdit definitiu 
4.400,00 € 82.636,00 € 
9.300,00 € 197.625,20 € 
6.300,00 € 28.848,00 € 

214,00 € 45.474,30 € 
20.214,00 €  

Import 
 20.214,00 € 



 
 

 

 B) Transferència de crèdit entre partides
Suplements de crèdit:

Aplicació pressupostària Denominació
3340.48001 Associació Fringe
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària Denominació
3340.48000 Transferències activitats culturals
3410.22699 Material clubs
 TOTAL 

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

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

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

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

 
 
 
3.2 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits de l'Escola d e Música 
del Gironès.  
 
El president explica que en la mateixa línia 
modificació per tal de fer el pagam
l'Escola de Música del Gironès. 
 
Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 
2015; 
 
Vistos els informes d'intervenció de data 1 i 8 d’abril de 2015;
 
Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legi
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 
sotmetrà a l'aprovació del P
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:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 A) Aplicació del romanent de tresoreria per a 

Suplement de crèdit:
Aplicació pressupostària Denominació
9200.12000 Personal funcionari

B) Transferència de crèdit entre partides  
Suplements de crèdit:  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit 
Associació Fringe 20.000,00 € 6.000,00 €
TOTAL   6.000,00 €

Denominació Crèdit inicial  Baixa 
Transferències activitats culturals 2.000,00 € 2.000,00 
Material clubs 10.000,00 € 4.000,00 

   6.000,00 

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

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

l'expedient de modificació de crèdits de l'Escola d e Música 

El president explica que en la mateixa línia que l'anterior es fa aquesta mateixa 
modificació per tal de fer el pagament de la part de la paga doble als treb
l'Escola de Música del Gironès.   

Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 

Vistos els informes d'intervenció de data 1 i 8 d’abril de 2015; 

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

RDL 2/2004; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

A) Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals
Suplement de crèdit:  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit
Personal funcionari 78.236,00 € 4.400,00 
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 Crèdit definitiu 
€  26.000,00 € 
€  

Crèdit definitiu 
2.000,00 € 0,00 € 
4.000,00 € 6.000,00 € 
6.000,00 €  

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

ós 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 

l'expedient de modificació de crèdits de l'Escola d e Música 

es fa aquesta mateixa 
ent de la part de la paga doble als treballadors de 

Vist l’expedient incoat de suplements de crèdit al pressupost de la corporació de l’exercici 

slatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de suplement de crèdit ha de ser prèviament informat per la Intervenció i se 

le 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 

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

despeses generals  

Suplement crèdit Crèdit definitiu 
4.400,00 € 82.636,00 € 



 
 

 

9200.13000 Personal laboral fixe
9200.13100 Personal laboral temporal
0110. 91300 Amortització de deute
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària 
870.00 

 
 B) Transferència de crèdit entre partides

Suplements de crèdit:
Aplicació pressupostària Denominació
3340.48001 Associació Fringe
 TOTAL

 
Finançament: 

Aplicació pressupostària Denominació
3340.48000 Transferències activitats culturals
3410.22699 Material clubs
 TOTAL 

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

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177
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 definitiu i es 
procedirà a la seva publicació.

 
4. Aprovació inicial de la modificació dels preus públ ics 
Gironès.  
 
El president en primer lloc agraeix la bona predisposició 
l'equip directiu i tot el professorat de 
uns anys molt magres en els que s'han hagut 
decisions desagradables però hem estat capaços que l'Escola de M
viable. Ara mateix estem fregant
des de que és president poden incloure alguna bonificació ens els preus
tema simbòlic, es redueix l'import de la matricula 2 euros perquè amb els descomptes que 
es podran aplicar les xifres resulta
100% en el cost de la matricula 
s'apuntin a l'escola. D'un 66% a l'alumnat de 4 a 5 anys i 
anys. També es torna a disposar de 
monoparentals del 50%. Aquesta 
els moments més durs de la crisi. 
resta de preus es congelen.  
 
Vistos l’informe tècnic i econòmic
2015; 
 
Vista la proposta dels preus públics aprovada pel Consell Rector de l’EMG de 8 d'abril de 
2015; 

Personal laboral fixe 188.325,20 € 9.300,00 
Personal laboral temporal 22.548,00 € 6.300,00 
Amortització de deute 45.260,30 € 214,00 
TOTAL   20.214,00 

Denominació 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  

B) Transferència de crèdit entre partides  
Suplements de crèdit:  

Denominació Crèdit inicial  Suplement crèdit 
Associació Fringe 20.000,00 € 6.000,00 €
TOTAL   6.000,00 €

Denominació Crèdit inicial  Baixa 
Transferències activitats culturals 2.000,00 € 2.000,00 
Material clubs 10.000,00 € 4.000,00 

   6.000,00 

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

cedirà a la seva publicació. 

Aprovació inicial de la modificació dels preus públ ics de l'Escola de Música del 

El president en primer lloc agraeix la bona predisposició que hi ha hagut per part de tot 
ctiu i tot el professorat de l'Escola de Música del Gironès perquè hem passat 

en els que s'han hagut de fer molts ajustos. S'han hagut de prendre 
es però hem estat capaços que l'Escola de Música del Gironès fos 

stem fregant la línia dels 800 alumnes. Manifesta que per primer cop 
poden incloure alguna bonificació ens els preus

l'import de la matricula 2 euros perquè amb els descomptes que 
es xifres resultants no tinguin decimals. S'ha creat 

en el cost de la matricula per als alumnes de 3 i 4 anys per tal d'incentivar que 
s'apuntin a l'escola. D'un 66% a l'alumnat de 4 a 5 anys i d'un 33% pels alumnes de 5 a 6 

disposar de la bonificació per a famílies nombroses
questa darrera fa anys ja hi era però és va haver de treure en 

els moments més durs de la crisi. S'ha suprimit la batucada per manca d'alumnes

l’informe tècnic i econòmic i l’informe de Secretaria, ambdós de 

la proposta dels preus públics aprovada pel Consell Rector de l’EMG de 8 d'abril de 
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9.300,00 € 197.625,20 € 
6.300,00 € 28.848,00 € 

214,00 € 45.474,30 € 
20.214,00 €  

Import 
 20.214,00 € 

 Crèdit definitiu 
€  26.000,00 € 
€  

Crèdit definitiu 
2.000,00 € 0,00 € 
4.000,00 € 6.000,00 € 
6.000,00 €  

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

de l'Escola de Música del 

que hi ha hagut per part de tot 
úsica del Gironès perquè hem passat 

de fer molts ajustos. S'han hagut de prendre 
úsica del Gironès fos 

. Manifesta que per primer cop 
poden incloure alguna bonificació ens els preus. En primer lloc un 

l'import de la matricula 2 euros perquè amb els descomptes que 
S'ha creat una bonificació del 

per als alumnes de 3 i 4 anys per tal d'incentivar que 
un 33% pels alumnes de 5 a 6 

a famílies nombroses i 
fa anys ja hi era però és va haver de treure en 

la batucada per manca d'alumnes. La 

ambdós de data 31 de març del 

la proposta dels preus públics aprovada pel Consell Rector de l’EMG de 8 d'abril de 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents:
 

Preu públic núm. 1
alumnes inscrits en els cursos que imparteix 
Escola de Música del Gironès (curs 2015
 
Modificació de l'art. 3. Quantia
 
Art.3. Quantia 
MATRÍCULA 

Matrícula i assegurança

 
Tallers d'estiu: 
- música de corda fregada (de 12 a 15 anys): 50,00 
- músical d'estiu (de 4 a 12 anys): 50,00 
€/trisetmanal 
Sortides pedagògiques:
- SP1 (Hansel i Gretel): 7,00 
- SP2 (El trencanous): 24,00 
 
Modificació de l'art. 4. Meritació i pagament
 
Art. 4. Meritació i 
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el 
moment de formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament 
de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La 
quota mensual es meritar
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
establerta a l’article 3r, serà bonificada en un 50% en els casos de famílies 
nombroses i famílies monoparentals i en els casos de l'alumnat qu
germà matriculat a l’EMG. Es bonificarà en un 100% si té dos germans 
matriculats. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs 
escolar. 
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
establerta a l’article 3
que cursi Petits músics, en un 66% en el cas de l'alumnat que cursi 
Sensibilització I i en un 33% en el cas de l'alumnat que cursi Sensibilització 
II. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot
Les bonificacions no són acumulables.

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

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

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

inicialment les modificacions dels preus públics següents:

Preu públic núm. 1 : corresponent a la matrícula i quotes mensuals del s 
alumnes inscrits en els cursos que imparteix l’organisme autònom 
Escola de Música del Gironès (curs 2015 -2016) 

Modificació de l'art. 3. Quantia 

Matrícula i assegurança 96,00 

música de corda fregada (de 12 a 15 anys): 50,00 €/setmana 
d'estiu (de 4 a 12 anys): 50,00 €/setmanal; 100,00 €/quinzenal; 140,00 

Sortides pedagògiques: 
SP1 (Hansel i Gretel): 7,00 €/entrada 
SP2 (El trencanous): 24,00 €/entrada 

Modificació de l'art. 4. Meritació i pagament 

Art. 4. Meritació i pagament 
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el 
moment de formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament 
de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La 
quota mensual es meritarà de manera anticipada el dia 1 de cada mes.
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
establerta a l’article 3r, serà bonificada en un 50% en els casos de famílies 
nombroses i famílies monoparentals i en els casos de l'alumnat qu
germà matriculat a l’EMG. Es bonificarà en un 100% si té dos germans 
matriculats. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs 

La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
establerta a l’article 3r, serà bonificada en un 100% en el cas de l'alumnat 
que cursi Petits músics, en un 66% en el cas de l'alumnat que cursi 
Sensibilització I i en un 33% en el cas de l'alumnat que cursi Sensibilització 
II. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs escolar.
Les bonificacions no són acumulables." 

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

què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 

l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril 
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inicialment les modificacions dels preus públics següents: 

: corresponent a la matrícula i quotes mensuals del s 
l’organisme autònom 

€/any 

€/setmanal; 100,00 €/quinzenal; 140,00 

L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el 
moment de formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament 
de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La 

à de manera anticipada el dia 1 de cada mes. 
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
establerta a l’article 3r, serà bonificada en un 50% en els casos de famílies 
nombroses i famílies monoparentals i en els casos de l'alumnat que tingui un 
germà matriculat a l’EMG. Es bonificarà en un 100% si té dos germans 
matriculats. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs 

La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar 
r, serà bonificada en un 100% en el cas de l'alumnat 

que cursi Petits músics, en un 66% en el cas de l'alumnat que cursi 
Sensibilització I i en un 33% en el cas de l'alumnat que cursi Sensibilització 

el curs escolar. 

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

què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 

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



 
 

 

Tercer.  Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució d'aquest acor
modificacions de les ordenances fiscals dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 12 de març de 2015, i aprovació d
col·laboració entre el Consorci Administració Obert a Electrònica de Catalunya i el 
Consell Comarca l del Gironès per a la prestació de serveis d’assis tència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per a la m illora de les prestacions dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TI C
 
El President explica que és la renovació del conveni 
Oberta Electrònica de Catalunya 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta 
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca
 
Vist que durant aquests darrers exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 
l'esmentat conveni de col·laboració entre ambdues administracions;
 
Vist que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ha tramès 
conveni entre el Consorci Administració Obe
Comarcal del Gironès; 
 
Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 25 de març de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acor
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 12 de març de 2015
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès
les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestacions 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC

 
Segon. Comunicar aquest acord 

Catalunya. 
 
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.
 
6. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 26 de febrer de 2015, acceptació d e la delegació de l’exercici de les 
competències corresponents als serveis d’assistènci a jurídica, administrativa, 
econòmic a i tècnica als municipis i per a actuacions en mat èria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r i aprovació del text del 

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

de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 12 de març de 2015, i aprovació d el text del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Administració Obert a Electrònica de Catalunya i el 

l del Gironès per a la prestació de serveis d’assis tència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per a la m illora de les prestacions dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TI C. 

President explica que és la renovació del conveni amb el Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya que aprovem cada any.  

Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca

rs exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 
l'esmentat conveni de col·laboració entre ambdues administracions; 

Vist que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ha tramès 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 

Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 25 de març de 2015;

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 
de març de 2015, i aprovar el text del conveni de 

el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d’assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestacions 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 

Comunicar aquest acord al Consorci Administració Oberta 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 26 de febrer de 2015, acceptació d e la delegació de l’exercici de les 
competències corresponents als serveis d’assistènci a jurídica, administrativa, 

a i tècnica als municipis i per a actuacions en mat èria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r i aprovació del text del 
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Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
d i per ordenar la publicació de les 

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

de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
l text del conveni de 

col·laboració entre el Consorci Administració Obert a Electrònica de Catalunya i el 
l del Gironès per a la prestació de serveis d’assis tència tècnica a 

les administracions locals de la comarca per a la m illora de les prestacions dels 

Consorci Administració 

Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 

per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca; 

rs exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 

Vist que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ha tramès un nou 
rta Electrònica de Catalunya i el Consell 

Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, ambdós de data 25 de març de 2015; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
el text del conveni de col·laboració entre 

el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica a 

les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestacions 

Consorci Administració Oberta Electrònica 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 de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 26 de febrer de 2015, acceptació d e la delegació de l’exercici de les 
competències corresponents als serveis d’assistènci a jurídica, administrativa, 

a i tècnica als municipis i per a actuacions en mat èria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r i aprovació del text del 



 
 

 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Giro na i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestac
econòmica i tècnica als municipis i per a actuacion s en matèria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r per a l'any 2015
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de l'aprova
la Diputació de Girona. La quantitat que ens aporta és de 452.862,41 euros, la mateixa 
que l'any anterior. El contingut del conveni és 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 
econòmica en l'àmbit municipal;
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació 
tècnica als municipis i per a actuacions en matèria de salut pública,
econòmica i transport escolar per 
 
Vist el contingut de la resolució 
data 26 de febrer de 2015, mitjançant la qual 
competències corresponents als 
tècnica als municipis i per a actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica i transport escolar 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i tran
l'any 2015; 
 
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 26 de febrer 
competències corresponents als 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport 
escolar i aprovar el text del conveni 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per 
a actuacions en matèria de salut púb
transport escolar per 

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

de quants documents siguin 
 
7. Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de març de 2015, a l'acceptació  de l'encàrrec de gestió 
corresponent al servei de dinamització dels parcs 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Giro na i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestac ió de serveis d’assistència jurídica, administrativ a, 
econòmica i tècnica als municipis i per a actuacion s en matèria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r per a l'any 2015

es tracta de l'aprovació del conveni que s'aprova cada any amb 
a quantitat que ens aporta és de 452.862,41 euros, la mateixa 

El contingut del conveni és gairebé igual que l'any passat. 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 
econòmica en l'àmbit municipal; 

Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
 de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i 

actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica i transport escolar per a l'any 2015; 

la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
, mitjançant la qual s'accepta la delegació de l’exercici de les 

etències corresponents als serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 

econòmica i transport escolar i s'aprova el text del conveni de col·laboraci
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i tran

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 
26 de febrer de 2015, acceptar la delegació de l’exercici de les 

competències corresponents als serveis d’assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport 

i aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per 

actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i 
transport escolar per a l'any 2015. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de març de 2015, a l'acceptació  de l'encàrrec de gestió 
corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes 
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conveni de col·laboració entre la Diputació de Giro na i el Consell Comarcal del 
ió de serveis d’assistència jurídica, administrativ a, 

econòmica i tècnica als municipis i per a actuacion s en matèria de salut pública, 
acció social, promoció econòmica i transport escola r per a l'any 2015 . 

que s'aprova cada any amb 
a quantitat que ens aporta és de 452.862,41 euros, la mateixa 

gairebé igual que l'any passat.  

labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 

Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i 

acció social, promoció 

de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
la delegació de l’exercici de les 

d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 

de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a actuacions 
en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
cceptar la delegació de l’exercici de les 

d’assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a actuacions en 
matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport 

de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per 

lica, acció social, promoció econòmica i 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de març de 2015, a l'acceptació  de l'encàrrec de gestió 

urbans de salut i xarxes 



 
 

 

d’itineraris saludables 2015 i aprovació del contin gut del conveni d'encàrrec de 
gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gir onès, per a la realització del 
servei de dinamització dels parcs urbans de salut i  les xarxes d'iti
saludables.  
 
El Sr. Freixas explica que a través d'aquest conveni 
euros. El Consell a canvi ha d'aportar a terme 538 dinamitzacions a raó de 93 euros per 
dinamització. Els hi pagaran totes les actuacions que es 
 
Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
més saludables els estils de vida de les persones i, en conseqüència, millorar la seva 
qualitat de vida; 
 
Vist que Dipsalut té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 
vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així 
seva qualitat de vida; 
 
Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
del Gironès per promoure l’ús d’aquests equipaments i promoure estils de vida saludables 
i que Dipsalut ha programat interve
dirigides per professionals especialitzats;
 
Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la 
comunitària i dinamització dels parcs urbans i les xarxes 
període de vigència de l’encàrrec de gestió amb els professionals necessaris
seva experiència i el seu coneixement i proximitat del territori;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Giron
2015, mitjançant el qual s'a
dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i 
contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalu
Gironès, per a la realització del servei de dinamització 
xarxes d'itineraris saludables; 
 
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 18 de març de 201
servei de dinamització 
saludables 2015 i aprovar el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre 
Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, 
dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d'

 
Segon.  Comunicar aquest acord a 
 
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.
 
8. Aprovació inicial de la modi

d’itineraris saludables 2015 i aprovació del contin gut del conveni d'encàrrec de 
gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gir onès, per a la realització del 
servei de dinamització dels parcs urbans de salut i  les xarxes d'iti

El Sr. Freixas explica que a través d'aquest conveni Dipsalut aporta al Consell 50.034 
ha d'aportar a terme 538 dinamitzacions a raó de 93 euros per 

dinamització. Els hi pagaran totes les actuacions que es portin a terme. 

Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
més saludables els estils de vida de les persones i, en conseqüència, millorar la seva 

té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 
vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així 

Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
del Gironès per promoure l’ús d’aquests equipaments i promoure estils de vida saludables 
i que Dipsalut ha programat intervencions educatives i de promoció de l’activitat física 
dirigides per professionals especialitzats; 

Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la 
comunitària i dinamització dels parcs urbans i les xarxes d’itineraris saludables durant el 
període de vigència de l’encàrrec de gestió amb els professionals necessaris
seva experiència i el seu coneixement i proximitat del territori; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
s'accepta l'encàrrec de gestió corresponent a

parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i 
contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del 

per a la realització del servei de dinamització dels parcs urbans de salut i les 
 

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 
de març de 2015, acceptar l'encàrrec de gestió 

servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris 
saludables 2015 i aprovar el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre 
Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, per a la realització del servei de 

dels parcs urbans de salut i les xarxes d'itineraris saludables

Comunicar aquest acord a Dipsalut. 

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 inicial de la modi ficació dels estatuts del Consorci de les Gavarres
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d’itineraris saludables 2015 i aprovació del contin gut del conveni d'encàrrec de 
gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gir onès, per a la realització del 
servei de dinamització dels parcs urbans de salut i  les xarxes d'iti neraris 

Dipsalut aporta al Consell 50.034 
ha d'aportar a terme 538 dinamitzacions a raó de 93 euros per 

tin a terme.  

Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
més saludables els estils de vida de les persones i, en conseqüència, millorar la seva 

té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 
vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així a millorar la 

Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
del Gironès per promoure l’ús d’aquests equipaments i promoure estils de vida saludables 

ncions educatives i de promoció de l’activitat física 

Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la mobilització 
d’itineraris saludables durant el 

període de vigència de l’encàrrec de gestió amb els professionals necessaris, aprofitant la 

ès, de data 18 de març de 
corresponent al servei de 

parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2015 i s'aprova el 
t i el Consell Comarcal del 

dels parcs urbans de salut i les 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
l'encàrrec de gestió corresponent al 

parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris 
saludables 2015 i aprovar el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre 

per a la realització del servei de 
itineraris saludables. 

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. 

ficació dels estatuts del Consorci de les Gavarres . 



 
 

 

 
El Sr. Freixas explica que fa un temps es va
estatuts pel tema LRSAL. La Generalitat de Catalunya hi va presentar una al·legació 
perquè considerava que si ella
majoria de vots en les preses de decisions.
ha modificat els estatuts en aquest sentit. 
 
La Sra. Terés manifesta que atès que el seu grup està en con
retalla l'autonomia dels ens públics el
 
Vist que en data 20 d'octubre de 2014 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va 
inicialment la modificació dels estatuts del 
Generalitat de Catalunya; 
 
Atès que els 19 ajuntaments que formen part 
comarcals del Gironès i del Baix Empordà i la Diputació de Girona varen aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres;
 
Atès que la Generalitat va demanar addicionalment la modificació de l'art. 14 dels estatuts 
del Consorci de les Gavarres amb el contingut següent:
 
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva 
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels 
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa 
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici 
amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar
s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració 
econòmica.  
Cada membre consorciat disposarà d’u
quina sigui la seva aportació econòmica.
 
Atès que en data 16 de desembre de 2014 el consell plenari del Consorci de les Gavarres 
va aprovar inicialment aquesta modificació de
Gavarres; 
 
Vist el que regulen l'art. 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'art. 1.36 i la disposició final segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalit
l’art. 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 
del Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
Sra. Glòria Plana Yanes i l'abstenció del grup 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació 

les Gavarres amb el contingut següent:
 

explica que fa un temps es va portar a aprovació la modificació d'
a Generalitat de Catalunya hi va presentar una al·legació 

perquè considerava que si ella era la que hi aportava més finançament
majoria de vots en les preses de decisions. El Consorci ha acceptat aquesta al·legació i 
ha modificat els estatuts en aquest sentit.  

La Sra. Terés manifesta que atès que el seu grup està en contra d'aquesta normativa que 
l'autonomia dels ens públics el seu vot serà l'abstenció com sempre han fet.  

Vist que en data 20 d'octubre de 2014 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres i l'adscripció a la 

Atès que els 19 ajuntaments que formen part del Consorci de les Gavarres, els consells 
comarcals del Gironès i del Baix Empordà i la Diputació de Girona varen aprovar 

ció dels estatuts del Consorci de les Gavarres; 

Atès que la Generalitat va demanar addicionalment la modificació de l'art. 14 dels estatuts 
del Consorci de les Gavarres amb el contingut següent: 

Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple 
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels 
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa 
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, 
amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si així 
s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració 

Cada membre consorciat disposarà d’un mínim de l'1% de vots, amb independència de 
quina sigui la seva aportació econòmica.” 

Atès que en data 16 de desembre de 2014 el consell plenari del Consorci de les Gavarres 
inicialment aquesta modificació de l’art. 14 dels Estatuts del 

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

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 
ironès; 

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

i l'abstenció del grup d’ICV-EUiA-E. 

cia s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment la modificació de l'art. 14 dels estatuts del 
amb el contingut següent: 
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portar a aprovació la modificació d'aquests 
a Generalitat de Catalunya hi va presentar una al·legació 

era la que hi aportava més finançament també volia tenir la 
El Consorci ha acceptat aquesta al·legació i 

tra d'aquesta normativa que 
seu vot serà l'abstenció com sempre han fet.   

Vist que en data 20 d'octubre de 2014 el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar 
ci de les Gavarres i l'adscripció a la 

Consorci de les Gavarres, els consells 
comarcals del Gironès i del Baix Empordà i la Diputació de Girona varen aprovar 

Atès que la Generalitat va demanar addicionalment la modificació de l'art. 14 dels estatuts 

s’adopten per majoria simple 
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels 
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa 

en curs. Les aportacions són, 
se aportacions no dineràries si així 

s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració 

n mínim de l'1% de vots, amb independència de 

Atès que en data 16 de desembre de 2014 el consell plenari del Consorci de les Gavarres 
Estatuts del Consorci de les 

Vist el que regulen l'art. 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'art. 1.36 i la disposició final segona de la Llei 

zació i sostenibilitat de l'Administració Local i 
l’art. 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Vist que la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres s'ha de sotmetre al Ple 

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

dels estatuts del Consorci de 



 
 

 

 “Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per 
majoria simple mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els 
representants de cadascun dels membres del consorci tenen un nombre de 
vots igual al percentatge que representa l’a
pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter general, 
dineràries. Poden realitzar
majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent 
econòmica.  

 
 Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb 

independència de quina sigui la seva aportació econòmica.
 
Segon.  En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 

al·legacions i/o reclamacio
 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci 
Gavarres la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 
tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris.

 
Quart. De conformitat amb el que disposa l’art

hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

 
Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 

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

 
 
9. Aprovació del contingut del conveni de col·laboraci ó entre el 
del Gironès i l'Ajuntament de Girona per a la prest ació del servei d’informació, 
difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès
 
 
El Sr. Roca explica que aquest és el conveni que regula l'obertura del punt de benvinguda 
Girona - Gironès ubicat a la zona de La Copa al costat del P
tots els autobusos de turistes i visitants.
funcionament i de manteniment 
aporta el mobiliari, que continua
humans aquests seran compartits entre l'
del Consell hi serà de dilluns a divendres de 9:00 del matí a 15:00 tarda i l
l'horari de dilluns a divendres i els caps de setmana serà cobert per personal de 
l'Ajuntament de Girona. En el mateix equipament 
de Girona. S'estableix la creació d'una Comissió de S
funcionament de l'equipament
prorrogues anuals. De la signatura d'a
ajuntaments de la comarca i a les empreses del sector, també 
per equipar aquest nou espai.
nova ubicació podrà desplegar tota la promoció de la comarca

Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per 
majoria simple mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els 
representants de cadascun dels membres del consorci tenen un nombre de 
vots igual al percentatge que representa l’aportació del respectiu membre al 
pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter general, 
dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si així s’acorda per 
majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent 

Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb 
independència de quina sigui la seva aportació econòmica.

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

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci 
la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 

tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 

De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 
hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local.

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

Aprovació del contingut del conveni de col·laboraci ó entre el 
del Gironès i l'Ajuntament de Girona per a la prest ació del servei d’informació, 
difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès . 

El Sr. Roca explica que aquest és el conveni que regula l'obertura del punt de benvinguda 
s ubicat a la zona de La Copa al costat del Pont de Sant Felix

tots els autobusos de turistes i visitants. El conveni estipula que les despeses de 
manteniment seran assumides per l'Ajuntament de Girona. E

que continuarà sent propietat del Consell. Pel que fa als recursos 
uests seran compartits entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal. El 

de dilluns a divendres de 9:00 del matí a 15:00 tarda i l
l'horari de dilluns a divendres i els caps de setmana serà cobert per personal de 

. En el mateix equipament també hi treballen l'Associació de Guies 
la creació d'una Comissió de Seguiment per vetllar 

funcionament de l'equipament. La vigència del conveni és d'un any amb possibilitat de 
De la signatura d'aquest conveni se n'ha informat a tots els 

i a les empreses del sector, també se'ls ha demanat 
per equipar aquest nou espai. Destaca que l'àrea de Turisme del Consell 

desplegar tota la promoció de la comarca, dels seus 
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Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per 
majoria simple mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els 
representants de cadascun dels membres del consorci tenen un nombre de 

portació del respectiu membre al 
pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter general, 

se aportacions no dineràries si així s’acorda per 
majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent valoració 

Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb 
independència de quina sigui la seva aportació econòmica." 

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

Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 
la realització, en nom del Consell Comarcal del Gironès, dels 

tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar 
el procediment habilitant i facultant expressament el Consorci per a la 

icle 313.5 del ROAS, una vegada 
hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local. 

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

Aprovació del contingut del conveni de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l'Ajuntament de Girona per a la prest ació del servei d’informació, 

El Sr. Roca explica que aquest és el conveni que regula l'obertura del punt de benvinguda 
ont de Sant Felix, on parem 

que les despeses de 
ides per l'Ajuntament de Girona. El Consell hi 

sent propietat del Consell. Pel que fa als recursos 
de Girona i el Consell Comarcal. El 

de dilluns a divendres de 9:00 del matí a 15:00 tarda i la resta de 
l'horari de dilluns a divendres i els caps de setmana serà cobert per personal de 

l'Associació de Guies 
eguiment per vetllar pel bon 

un any amb possibilitat de 
'ha informat a tots els 

se'ls ha demanat material 
Consell amb aquesta 

, dels seus 27 municipis així 



 
 

 

com de tots els recursos existents
caps de setmana i en els casos de 
s'estan treballant diferents opcions per ocupar i aprofitar l'espai de gastronomia que hi ha 
ubicat al Centre de Visitants.  
 
La Sra. Plana manifesta que 
no s'ha portat a aprovació del ple de l'Ajuntament de Girona 
 
El Sr. president desconeix si ha passa
que la valoració que se'n fa des del Consell Comarcal és molt positiva 
conjuntament la comarca i la capital. 
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municip
de productes i serveis turístics;
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
municipi i de la seva àrea d’influència, promocionant
per un turisme familiar i de qualitat;
 
Atès que en data 13 de març de 2012 el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Girona van signar un conveni de col·laboració en matèria de promoció turística;
 
Vist que l’Ajuntament de Girona és titular d’un punt
Berenguer Carnicer, 3; 
 
Atès que totes les parts consideren convenient buscar la millor fórmula de col·laboració 
per obtenir la màxima eficiència en la prestació dels serveis d’informació turística;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup del PSC-PM, del grup d’ERC
d’ICV-EUiA-E i l'abstenció de la Sra. Glòria Plana
  
En conseqüència s'aprova el següent acord
 
Primer. Aprovar el text 

d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès.
 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona.
 
Tercer.  Facultar a la presidència

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
 
10. Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:

1) de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant G regori
2) de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori
3) de l'esglèsia de sant Narcís de Taialà a Sant Gr egori
4) de la torre de Sant Medir a Sant Gregori
5) del molí d'en Ribes a Sant Gregori
6) del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori
7) de la mas ia de can Vilà de Cartellà a Sant Gregori

com de tots els recursos existents. Informa que el Centre de Visitant
en els casos de visites de grups prèviament concertades

treballant diferents opcions per ocupar i aprofitar l'espai de gastronomia que hi ha 
 

a Sra. Plana manifesta que ella s'abstindrà en la votació perquè aquest conveni encara 
no s'ha portat a aprovació del ple de l'Ajuntament de Girona i prefereix 

El Sr. president desconeix si ha passat per l'ajuntament de Girona. Ho
oració que se'n fa des del Consell Comarcal és molt positiva 

conjuntament la comarca i la capital.  

Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 
de productes i serveis turístics; 

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
municipi i de la seva àrea d’influència, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant 

un turisme familiar i de qualitat; 

Atès que en data 13 de març de 2012 el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Girona van signar un conveni de col·laboració en matèria de promoció turística;

Vist que l’Ajuntament de Girona és titular d’un punt d’informació turístic situat al C/ 

Atès que totes les parts consideren convenient buscar la millor fórmula de col·laboració 
per obtenir la màxima eficiència en la prestació dels serveis d’informació turística;

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

E i l'abstenció de la Sra. Glòria Plana Yanes. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

provar el text del conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès.

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 

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

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:
1) de l'esglèsia de sant Feliu de Cartellà a Sant G regori  
2) de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori  
3) de l'esglèsia de sant Narcís de Taialà a Sant Gr egori  
4) de la torre de Sant Medir a Sant Gregori  
5) del molí d'en Ribes a Sant Gregori  
6) del mas Gironès vell de Cartellà i annex a Sant Gregori  

ia de can Vilà de Cartellà a Sant Gregori  
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nforma que el Centre de Visitants estarà obert els 
prèviament concertades. Informa que 

treballant diferents opcions per ocupar i aprofitar l'espai de gastronomia que hi ha 

ella s'abstindrà en la votació perquè aquest conveni encara 
i prefereix reservar-se el vot.  

t per l'ajuntament de Girona. Ho respecta. Manifesta 
oració que se'n fa des del Consell Comarcal és molt positiva podent treballar 

Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
is els continguts bàsics de la informació 

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
lo en els mercats turístics, apostant 

Atès que en data 13 de març de 2012 el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Girona van signar un conveni de col·laboració en matèria de promoció turística; 

d’informació turístic situat al C/ 

Atès que totes les parts consideren convenient buscar la millor fórmula de col·laboració 
per obtenir la màxima eficiència en la prestació dels serveis d’informació turística; 

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

del conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès. 

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

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



 
 

 

8) del mas de can Montràs a Sant Gregori
9) del paller de can Vila a Sant Gregori
10) del mas de can Nofre a Sant Gregori
11) del mas de can Monje i porxo a Sant Gregori
12) del mas de can Reixac i paller annex a Sant Gregori
13) del mas de can Casademont i paller a Sant Grego ri
14) del mas Sunyer a Sant Gregori
15) del mas de can Gifre a Sant Gregori
16) de l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Grego ri
17) del porxo de l'esglèsia de Sant 
18) de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori
19) del mas de can Mangou a Sant Gregori
20) del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter
21) del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter
22) del pont de Torrent a Cervià de T
23) de ca la Cebriana a Cervià de Ter
 

El Sr. Freixas manifesta que 
properes sessions en portaran a aprovació d'altres. 

 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'església de sant Feliu de Cartellà 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, 
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 ti
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
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 l'església de sant Feliu de Cartellà, situada

Gregori, com a bé cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aques

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 

 
 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'església de Sant Medir a Sant Gregori 

8) del mas de can Montràs a Sant Gregori  
9) del paller de can Vila a Sant Gregori  
10) del mas de can Nofre a Sant Gregori  
11) del mas de can Monje i porxo a Sant Gregori  

Reixac i paller annex a Sant Gregori  
13) del mas de can Casademont i paller a Sant Grego ri  
14) del mas Sunyer a Sant Gregori  
15) del mas de can Gifre a Sant Gregori  
16) de l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Grego ri  
17) del porxo de l'esglèsia de Sant Medir a Sant Gregori 
18) de l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant Gregori  
19) del mas de can Mangou a Sant Gregori  
20) del dolmen de la Castellana a Cervià de Ter  
21) del mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter  
22) del pont de Torrent a Cervià de T er 
23) de ca la Cebriana a Cervià de Ter . 

El Sr. Freixas manifesta que hi ha 19 béns de Sant Gregori i 4 de Cervià
properes sessions en portaran a aprovació d'altres.  

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal q
l'església de sant Feliu de Cartellà 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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: 

l'església de sant Feliu de Cartellà, situada 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 
l'església de Sant Medir a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;
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béns de Sant Gregori i 4 de Cervià de Ter. En 

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 
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 

ngui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de 

al municipi de Sant 

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

 

na sol·licitud per tal que es declari 
com a bé cultural d’interès local; 



 
 

 

 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catal
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
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
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 l'església de Sant Medir, 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 
l'església de sant Narcís de Taialà a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles 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 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar l'església de sant Narcís de Taialà, situada

Gregori, com a bé cultural d’in
 
Segon. Comunicar aquest 

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 1 d'abril 

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: 

l'església de Sant Medir, 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 
l'església de sant Narcís de Taialà a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;

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

Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'església de sant Narcís de Taialà, situada al municipi 
a bé cultural d’interès local. 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
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Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
unya 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 

municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 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 
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 
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 

Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de 

al municipi de Sant 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 



 
 

 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 

 
 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
torre de Sant Medir 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 qu
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 1 d'abril 
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 la torre de Sant Medir, 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 
molí d'en Ribes 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 qu
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 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
març de 2015; 
 

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 
torre de Sant Medir 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 qu
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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 torre de Sant Medir, 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 
molí d'en Ribes 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 qu
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 

de Sant Gregori, com a 

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

 

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

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

Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de 



 
 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el molí d'en Ribes, 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 
mas Gironès vell de Cartellà 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 decl
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 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arqui
març de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas Gironès vell de Cartellà, 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 
la masia de can Vilà de Cartellà a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de sete
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 compet
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el molí d'en Ribes, situat al municipi de Sant Gregori
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 Gironès vell de Cartellà 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 decl
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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 Gironès vell de Cartellà, 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 
la masia de can Vilà de Cartellà 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 

17 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 17 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 de 
com a bé cultural d’interès local; 

mbre, 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 

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



 
 

 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
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 de la masia de can Vilà de Cartellà, situada

Gregori, 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 de can Montràs a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de
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 qu
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 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas de can Montràs, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

ic 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: 

de la masia de can Vilà de Cartellà, situada 
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 
mas de can Montràs 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

nforme 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 de can Montràs, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 

 al municipi de Sant 

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

 

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

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 

e 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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 



 
 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
paller de can Vila a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que l
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 1 d'abril 
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 can Vila, 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 
mas de can Nofre a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 d
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 
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 1 d'abril 
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 de can Nofre, situat

cultural d’interès local.

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
paller de can Vila 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

rme 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 can Vila, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
mas de can Nofre 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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

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 

a 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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 

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

e 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 

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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de 

de Sant Gregori, com a bé 



 
 

 

 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas de can Monje i porxo a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de set
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 compe
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 1 d'abril 
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 de can Monje i porxo, 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 de can Reixac i paller a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 3
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 
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 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de

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 de can Monje i porxo 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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 de can Monje i porxo, 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 
mas de can Reixac i paller 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès
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acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

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

embre, 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 

tència 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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de 

icipi 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 
com a bé cultural d’interès local; 

0 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 

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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 



 
 

 

març de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas de can Reixac i paller, 

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

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aque
 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas de can Casademont i paller a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la 
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 1 d'abril 
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 de can Casad

Gregori, 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 Sunyer 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 llu

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el mas de can Reixac i paller, 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 
mas de can Casademont i paller 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 

erès 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 1 d'abril 

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 de can Casademont i paller, 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 
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 llu
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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 
com a bé cultural d’interès local; 

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 

erès 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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 

al municipi de Sant 

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

 

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

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
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 Coma
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent aco
 
Primer.  Declarar el mas Sunyer, 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 
mas de can Gifre 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 Gir
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 de can Gifre, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 

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 1 d'abril 

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 Sunyer, 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 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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 1 d'abril 

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 de can Gifre, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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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 

rcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 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 el 

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 

onès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 



 
 

 

 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'antiga rectoria de Sant Medir 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 Gir
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 l'antiga rectoria de Sant Medir, situada

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 
porxo de l'església de Sant Medir 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 
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 de
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:
 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
l'antiga rectoria de Sant Medir a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local;

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 1 d'abril 

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: 

l'antiga rectoria de Sant Medir, situada 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 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
porxo de l'església de Sant Medir a Sant Gregori com a bé cultural d’in

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 1 d'abril 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

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

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 

onès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 13 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 
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 

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 

l Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 



 
 

 

Primer.  Declarar el porxo de l'església de Sant Medir, situat
Gregori, com a bé cultural d’interès local.

 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'edifici de les Escoles de Cartellà a Sant G
 
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 de
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 1 d'abril 
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 l'edifici de les Escoles de Cartellà, situat

Gregori, 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 de can Mangou 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 1 d'abril 
de 2015; 

el porxo de l'església de Sant Medir, 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 
l'edifici de les Escoles de Cartellà 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 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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: 

l'edifici de les Escoles de Cartellà, 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 
gou 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 

talogació 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 1 d'abril 
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al municipi de Sant 

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

 

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

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

ls 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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de 

al municipi de Sant 

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

 

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

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

talogació 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 1 d'abril 



 
 

 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada p
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas de can Mangou, 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 Cervià de Ter 
dolmen de la Castellana a Cervià de Ter 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993)
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 me
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el dolmen de la Castellana, situat

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 Cervià de Ter 
mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

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 de can Mangou, situat al municipi de Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Cervià de Ter ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
dolmen de la Castellana a Cervià de Ter 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)
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 me

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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

votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el dolmen de la Castellana, situat al municipi de Cervià de Ter
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 Cervià de Ter.

Cervià de Ter ha formulat una sol·licitud per tal q
mas de can Roure de Raset a Cervià de Ter 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 
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Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 

de Sant Gregori, com a bé 

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

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 

de Cervià de Ter, com 

Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

Cervià de Ter. 

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’
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 un
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el mas de can Roure de Raset, 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 Cervià de Ter 
pont de Torrent a Cervià de Ter 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807,
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 t
5.000 habitants; 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar el pont de Torrent, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 

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 1 d'abril 

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 de can Roure de Raset, 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 Cervià de Ter.

Cervià de Ter ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
pont de Torrent a Cervià de Ter 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 1 d'abril 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el pont de Torrent, situat al municipi de Cervià de Ter
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 
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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 població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 

al municipi de Cervià de Ter, 

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

Cervià de Ter. 

·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 
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 

ingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 

de Cervià de Ter, com a bé 

ament de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 



 
 

 

Tercer. Comunicar aquest 
 
 
Vist que l’Ajuntament de Cervià de Ter 
la Cebriana a Cervià de Ter 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’octub
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 pob
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 
de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
febrer de 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar ca la Cebriana, situat

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
11. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del  Gironès i l'Associació 
Fring e per a l'organització del Festival d'arts escèniqu es Emergent
 
El president explica que aquest 
Festival.  
 
Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que presenta 
Fringe per a la difusió de les arts
de 2015; 
 
Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes del món de la 
música, la dansa, el circ, el teatre, etc.;
 
Vist el que regula l'art. 22.2.
subvencions; 
 
Atès que es considera adient conveniar la direcció artística i tècnica de la programació 
d’Emergent Festival d’Arts Escèniques del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.

aquest acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter.

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril 

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

proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

ca la Cebriana, situat al municipi de Cervià de Ter
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 Cervià de Ter.

Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del  Gironès i l'Associació 
e per a l'organització del Festival d'arts escèniqu es Emergent

aquest és el conveni entre el Consell i l'empresa que organitza el 

Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que presenta 
Fringe per a la difusió de les arts, per al finançament del festival Emergent, en l’anualitat 

Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes del món de la 
música, la dansa, el circ, el teatre, etc.; 

que regula l'art. 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

Atès que es considera adient conveniar la direcció artística i tècnica de la programació 
Emergent Festival d’Arts Escèniques del Gironès; 

ació queda aprovada per unanimitat. 
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Cervià de Ter. 

per tal que es declari ca 

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 1 d'abril 

Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de 

de Cervià de Ter, com a bé 

de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

Cervià de Ter. 

Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del  Gironès i l'Associació 
e per a l'organització del Festival d'arts escèniqu es Emergent . 

és el conveni entre el Consell i l'empresa que organitza el 

Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que presenta l’associació 
, per al finançament del festival Emergent, en l’anualitat 

Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes del món de la 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

Atès que es considera adient conveniar la direcció artística i tècnica de la programació 



 
 

 

 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 

l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival
Emergent en l’anualitat de 2015

 
Segon.  Aprovar la despesa corresponent per un import de 

€) amb càrrec a la partida 334.48
del Gironès de 2015.

 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal 

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució d'aquest acord.

 
Quart.  Comunicar aquest acord a 
 
12. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 
escèniques Emergent.  
 
El president explica que aquest és el conveni que regula les relacions entre els 
ajuntaments que participen en l'Emergent i el Co
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar promocionant a la comarca del 
Gironès espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual;
 
Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes que pre
un treball de qualitat en música, dansa, entre d’altres especialitats de tal manera que el 
públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l’arrelament d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 
ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival 
d'arts escèniques Emergent.

 
Segon.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironè

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 
corresponents. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca.
 
13. Aprovació de la ratific ació del decret de la Presidència del Consell Comar cal del 
Gironès, de data 10 de març de 2015, i aprovació de  l'acord de pròrroga del conveni 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 
l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival

l’anualitat de 2015. 

Aprovar la despesa corresponent per un import de vint-i-
àrrec a la partida 334.48001 del pressupost del Cons

del Gironès de 2015. 

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 
corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució d'aquest acord. 

Comunicar aquest acord a l'associació Fringe, per a la difusió de les arts

Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 

El president explica que aquest és el conveni que regula les relacions entre els 
ajuntaments que participen en l'Emergent i el Consell. 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar promocionant a la comarca del 
Gironès espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual;

Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes que pre
un treball de qualitat en música, dansa, entre d’altres especialitats de tal manera que el 
públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa; 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
nt d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 

ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival 
d'arts escèniques Emergent. 

Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironè
la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

ació del decret de la Presidència del Consell Comar cal del 
Gironès, de data 10 de març de 2015, i aprovació de  l'acord de pròrroga del conveni 
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Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 
l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival 

-sis mil € (26.000,00 
del pressupost del Consell Comarcal 

per a la signatura del 
corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 

l'associació Fringe, per a la difusió de les arts. 

el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 

El president explica que aquest és el conveni que regula les relacions entre els 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar promocionant a la comarca del 
Gironès espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual; 

Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes que presentin 
un treball de qualitat en música, dansa, entre d’altres especialitats de tal manera que el 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
nt d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival 

Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 
la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 

 

ació del decret de la Presidència del Consell Comar cal del 
Gironès, de data 10 de març de 2015, i aprovació de  l'acord de pròrroga del conveni 



 
 

 

tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al d
 
El Sr. President explica que aquest és el conveni que es renova per 
del programa de teleassistència
l'any 2015 és d'arribar als 63
aparells. Informa que s'accepta aquesta proposta perquè 
any. Indica que hi ha una llista d'espera de 73 persones
al llindar dels 2 mesos.  
 
La Sra. Vilà pregunta quin és el motiu d'aquests dos 
d'aparells o per la gestió que es fa del servei
 
El Sr. President contesta que és perquè no hi ha aparells. L'empresa 
limitat.  
 
La Sra. Vilà manifesta que si el problema és pressupostari 
persona necessitada de pagar
 
El Sr. President respon que aquesta possibilitat ja hi és. Si es paga el seu cost s'hi té 
accés immediat.  
 
Vist que en data 31 de març de 2015 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència
les parts que el subscriuen a prorrogar
acord exprés entre les parts; 
 
Atès que en data 16 d'abril de 2013 la Diputació de Girona va signar el 
administratiu per al servei local
gironines i que aquest Consell Comarcal 
l'esmentat conveni; 
 
Vist el contingut de la resolució 
data 10 de març de 2015, mitjançant la qual s'a
conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència
 
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 10 de març de 2015
col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de 
teleassistència. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al d esenvolupament del programa de teleassistència

El Sr. President explica que aquest és el conveni que es renova per 
del programa de teleassistència. La proposta que els formula la Diputació 

2015 és d'arribar als 634 aparells. El 2016 fins als 670 aparells i al 2017 682 
Informa que s'accepta aquesta proposta perquè el nombre d'aparells creix cada 

llista d'espera de 73 persones. El temps d'espera de mitjana és 

quin és el motiu d'aquests dos mesos d'espera, és per manca de 
d'aparells o per la gestió que es fa del servei.  

El Sr. President contesta que és perquè no hi ha aparells. L'empresa 

si el problema és pressupostari es podria donar l'opció a la 
persona necessitada de pagar-ne el cost i poder-ne disposar immediatament

respon que aquesta possibilitat ja hi és. Si es paga el seu cost s'hi té 

31 de març de 2015 finalitza el conveni tipus de col·laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència i la seva clàusula 

prorrogar-lo per anys naturals, amb el requisit

Atès que en data 16 d'abril de 2013 la Diputació de Girona va signar el 
ocal de teleassistència als 220 municipis

gironines i que aquest Consell Comarcal considera adient subscriure una pròrroga de 

la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
, mitjançant la qual s'aprova el text de l'acord de pròrroga del 

conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència

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 10 de març de 2015, i aprovar l'acord de pròrroga del conveni tipus de 
ol·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 

Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de 
 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
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tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
esenvolupament del programa de teleassistència . 

al desenvolupament 
. La proposta que els formula la Diputació de Girona per a 
4 aparells. El 2016 fins als 670 aparells i al 2017 682 

el nombre d'aparells creix cada 
El temps d'espera de mitjana és 

d'espera, és per manca de 

El Sr. President contesta que és perquè no hi ha aparells. L'empresa en té un nombre 

es podria donar l'opció a la 
ne disposar immediatament.  

respon que aquesta possibilitat ja hi és. Si es paga el seu cost s'hi té 

conveni tipus de col·laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al 

 setzena autoritza a 
requisit que hi hagi un 

Atès que en data 16 d'abril de 2013 la Diputació de Girona va signar el contracte 
municipis de les comarques 

considera adient subscriure una pròrroga de 

de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
el text de l'acord de pròrroga del 

conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència; 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
l'acord de pròrroga del conveni tipus de 

ol·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de 

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



 
 

 

 
14. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del con veni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mi tjançant
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, 
per a la gestió de l’Oficina Jove del Gironès.
 
El Sr. President explica que és un c
que l'oficina és a Girona. Es tracta d'una 
traspassi els diners a Girona per la gestió del punt de l'Estació Jove. 
 
Atès que en data 1 d’agost de 2014
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, 
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió de l’Oficina Jove 
del Gironès la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2014;
 
Vist que en el pacte quinzè, s’estableix que el conveni es pot prorrogar, previ acord exprés 
de les parts, un any més; 
 
Vist el contingut de l'addenda de la pròrroga del conveni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benes
Social i Família, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió 
de l’Oficina Jove del Gironès, fins al 31 de desembre de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següen
 
Primer. Aprovar el text de l'a

col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del 
Gironès, per a la gestió de l’Oficina Jove del Gironès.

 
Segon. Comunicar-ho a 

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

de quants documents 
 
15. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re els ajuntaments de Celrà, 
Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès  per al desenvolupament del 
projecte "Emprendre al Gironès" (Programa
Catalunya Emprèn, EMO/374/2014).
 
La Sra. Carabellido explica que 
Recorda que és el conveni que estableix els acords de col·laboració entre 
tècnics en emprenedoria per 
de negoci. La seva vigència és fins al 
 
Atès que els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès 
volen enfortir les relacions en l'àmbit de la promoció econòmica del municipi i de la 
comarca i treballar conjuntament per a crear un servei per al foment de l'emprenedoria i la 
creació d'empreses estable i enfortit pel treball conjunt i en xarxa;

Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del con veni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mi tjançant  el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, 
per a la gestió de l’Oficina Jove del Gironès.  

El Sr. President explica que és un conveni pel que no reben cap aportació econòmica 
ona. Es tracta d'una autorització perquè la Generalitat de Catalunya 

traspassi els diners a Girona per la gestió del punt de l'Estació Jove.  

Atès que en data 1 d’agost de 2014 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
ya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, 

l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió de l’Oficina Jove 
del Gironès la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2014;

s’estableix que el conveni es pot prorrogar, previ acord exprés 

Vist el contingut de l'addenda de la pròrroga del conveni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benes
Social i Família, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió 
de l’Oficina Jove del Gironès, fins al 31 de desembre de 2015; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text de l'addenda de pròrroga del conveni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del 

per a la gestió de l’Oficina Jove del Gironès. 

ho a l’Ajuntament de Girona i al el Departament de Benestar 
 

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 de col·laboració ent re els ajuntaments de Celrà, 
Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès  per al desenvolupament del 
projecte "Emprendre al Gironès" (Programa  integral de foment de l'emprenedoria, 
Catalunya Emprèn, EMO/374/2014).  

explica que aquest conveni té el mateix contingut
Recorda que és el conveni que estableix els acords de col·laboració entre 

emprenedoria per tal d'assessorar a les persones físiques que tenen
. La seva vigència és fins al febrer de l'any 2016. 

Atès que els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès 
en l'àmbit de la promoció econòmica del municipi i de la 

comarca i treballar conjuntament per a crear un servei per al foment de l'emprenedoria i la 
creació d'empreses estable i enfortit pel treball conjunt i en xarxa; 

30 

Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del con veni d’1 d’agost de 2014, de 
el Departament de 

Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, 

rtació econòmica atès 
eneralitat de Catalunya 

es va signar un conveni de col·laboració entre la 
ya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, 

l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió de l’Oficina Jove 
del Gironès la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2014; 

s’estableix que el conveni es pot prorrogar, previ acord exprés 

Vist el contingut de l'addenda de la pròrroga del conveni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar 
Social i Família, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la gestió 

onveni d’1 d’agost de 2014, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del 

el Departament de Benestar 

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

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re els ajuntaments de Celrà, 
Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès  per al desenvolupament del 

integral de foment de l'emprenedoria, 

aquest conveni té el mateix contingut que l'any passat. 
Recorda que és el conveni que estableix els acords de col·laboració entre els quatre 

tal d'assessorar a les persones físiques que tenen una idea 

Atès que els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès 
en l'àmbit de la promoció econòmica del municipi i de la 

comarca i treballar conjuntament per a crear un servei per al foment de l'emprenedoria i la 



 
 

 

 
Vist que els tres ajuntaments dispos
de nova creació; 
 
Atès que en les anualitats 2012, 2013 i 2014 les quatre entitats locals han treballat 
conjuntament per a la posada en marxa de Jornades de Networking per a persones 
emprenedores; 
 
Atès que l'any 2014 han participat conjuntament en el projecte "Emprendre al Gironès", 
que forma part del programa "Catalunya Emprèn", el qual va estar subvencionat d'acord 
amb l'ordre EMO/276/2013, de 30 d'octubre;
 
Vist que en data 30 de desembre de 2014, el
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'Ordre EMO/374/2014, de 3 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament del P
l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es feia pública la 
convocatòria anticipada per al 2015;
 
Atès que les quatre administracions públiques es van reunir i van decidir fer un Pla de 
treball conjunt per unir esforços i recursos amb l'objectiu de crear un servei a l'emprenedor 
de qualitat, estable i enfortit i poder arribar així a tots els municipis de la comarca per 
fomentar l'esperit emprenedor, un suport de qualitat en la creació d'empreses, una 
formació constant i un suport a les empreses ja creades per assegurar la seva 
consolidació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el 

Gironès els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del projecte "Emprendre al Gironès" 
(Programa Integral de Foment de l'emprenedoria, Catalunya Emprèn, 
EMO/374/2014).

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix.
 
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.
 
 
16. Aprovació del text del pr
Programa per a la coordinació, cooperació i col·lab oració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius 
l’any 2012.  
 
El Sr. President explica que es tracta 
coneixen. Ahir es va portar a signar
de 1.700.000 euros i escaig.  
 

Vist que els tres ajuntaments disposen de viver d'empreses per a l'allotjament d'empreses 

Atès que en les anualitats 2012, 2013 i 2014 les quatre entitats locals han treballat 
conjuntament per a la posada en marxa de Jornades de Networking per a persones 

que l'any 2014 han participat conjuntament en el projecte "Emprendre al Gironès", 
que forma part del programa "Catalunya Emprèn", el qual va estar subvencionat d'acord 
amb l'ordre EMO/276/2013, de 30 d'octubre; 

Vist que en data 30 de desembre de 2014, el Departament d'Empresa i Ocupació va 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'Ordre EMO/374/2014, de 3 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de 
l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es feia pública la 
convocatòria anticipada per al 2015; 

Atès que les quatre administracions públiques es van reunir i van decidir fer un Pla de 
ir esforços i recursos amb l'objectiu de crear un servei a l'emprenedor 

de qualitat, estable i enfortit i poder arribar així a tots els municipis de la comarca per 
fomentar l'esperit emprenedor, un suport de qualitat en la creació d'empreses, una 

constant i un suport a les empreses ja creades per assegurar la seva 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del projecte "Emprendre al Gironès" 
(Programa Integral de Foment de l'emprenedoria, Catalunya Emprèn, 
EMO/374/2014). 

omunicar aquest acord als ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix.

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 pr otocol addicional de concreció per al 2015 del Cont racte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·lab oració 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, subscri t 

El Sr. President explica que es tracta de l'aprovació del Contracte 
Ahir es va portar a signar. La xifra és la mateixa que l'any passat amb 
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en de viver d'empreses per a l'allotjament d'empreses 

Atès que en les anualitats 2012, 2013 i 2014 les quatre entitats locals han treballat 
conjuntament per a la posada en marxa de Jornades de Networking per a persones 

que l'any 2014 han participat conjuntament en el projecte "Emprendre al Gironès", 
que forma part del programa "Catalunya Emprèn", el qual va estar subvencionat d'acord 

Departament d'Empresa i Ocupació va 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'Ordre EMO/374/2014, de 3 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de 

rograma integral de foment de 
l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es feia pública la 

Atès que les quatre administracions públiques es van reunir i van decidir fer un Pla de 
ir esforços i recursos amb l'objectiu de crear un servei a l'emprenedor 

de qualitat, estable i enfortit i poder arribar així a tots els municipis de la comarca per 
fomentar l'esperit emprenedor, un suport de qualitat en la creació d'empreses, una 

constant i un suport a les empreses ja creades per assegurar la seva 

Consell Comarcal del 
Gironès els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del projecte "Emprendre al Gironès" 
(Programa Integral de Foment de l'emprenedoria, Catalunya Emprèn, 

omunicar aquest acord als ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix. 

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. 

otocol addicional de concreció per al 2015 del Cont racte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·lab oració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès en matèria de serveis 

al benestar social i polítiques d'igualtat, subscri t 

 Programa que tots 
. La xifra és la mateixa que l'any passat amb un import 



 
 

 

Atès que el protocol addicional de concreció per al 201
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Gironès 
benestar social i polítiques d'igualtat,
condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa 
entre el Departament de Benesta
tal d’establir els eixos estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per 
obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 
Contracte Programa subscrit per les parts en data 
 
Vist el contingut del protocol addicional de concreció per al 201
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat,
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el 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
en matèria de serveis socials,
polítiques d'igualtat

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució 
acord i, en especial, per a la signatura del 

 
17. Dictàmens i mocions d’urgència
  
No n'hi ha.  
 
18. Precs preguntes i interpel·lacions
 
El Sr. Freixas explica que la situació de la vaga de l'empresa AJ RUZ.
vaga tots els dissabtes. L'afectació a la comarca i als nostres serveis és 
deixalleries de Salt i a la de Sant Jordi
resta de serveis adjudicats tots funcionen 
porten a terme entre setmana. Té constància que avui 
l'empresa, els treballadors han condicionat deixar de fer vaga a que se'ls solucio
problemes d'horari i d'organització de feina. 
comarques que per realitzar
redueixi de la jornada següent
anirà informant del desenvolupament de l
l'empresa els ha tramès un ex
Està a la seva disposició si el volen 
demanen i els ha rebaixat el cos
 

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 progra
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012 té per objecte 
condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del
tal d’establir els eixos estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per 
obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials,
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat durant l’exercici de 201
Contracte Programa subscrit per les parts en data 8 de juny de 2012; 

el protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Program
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,
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l’any 2012. 

Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família

Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 
la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució 
acord i, en especial, per a la signatura del protocol i annexos corresponents.

Dictàmens i mocions d’urgència  

Precs preguntes i interpel·lacions   

El Sr. Freixas explica que la situació de la vaga de l'empresa AJ RUZ.
L'afectació a la comarca i als nostres serveis és 

Sant Jordi Desvalls. La resta de deixalleries estan obertes. La 
resta de serveis adjudicats tots funcionen amb normalitat perquè són serveis que es 

setmana. Té constància que avui s'han reunit
han condicionat deixar de fer vaga a que se'ls solucio

i d'organització de feina. Explica que hi ha algunes 
que per realitzar-les hi estan més temps del seu horari

següent. Ell no és present en les negociacions,
nirà informant del desenvolupament de la vaga. Pel que fa a la deixalleria de Celrà 

l'empresa els ha tramès un extracte complert de com funciona el mercat de segona mà. 
el volen veure. L'empresa els facilita tot la informació que els 
cost de l'IPC. Espera que aquesta situació 
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del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 

altres programes relatius al 
té per objecte establir les 

condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa 
Consell Comarcal del Gironès per 

tal d’establir els eixos estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per 
serveis socials, altres programes 

durant l’exercici de 2015, d’acord amb el 
 

del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 

en matèria de serveis socials, altres programes 

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 

Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 

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

i annexos corresponents. 

El Sr. Freixas explica que la situació de la vaga de l'empresa AJ RUZ. Comenta que fan 
L'afectació a la comarca i als nostres serveis és únicament a les 

. La resta de deixalleries estan obertes. La 
perquè són serveis que es 

reunit els treballadors i 
han condicionat deixar de fer vaga a que se'ls solucionin els 

Explica que hi ha algunes rutes a altres 
del seu horari, volen que se'ls 

, ni hi ha de ser. Els 
Pel que fa a la deixalleria de Celrà 

tracte complert de com funciona el mercat de segona mà. 
L'empresa els facilita tot la informació que els 

aquesta situació s'acabi aviat.  



 
 

 

La Sra. Terés pregunta quina és la posició 
que s'engega una nova vaga que afecta a alguns dels 
posició és deixar passar el temps, per tant
consti en acta que el Consell Comarcal no farà res al respecte. 
 
El Sr. Freixas respon que dir això seria inexacte. El Consell no 
que està estipulat en els contractes i 
hi ha queixes formals de que els serveis no es porten a terme
jurídics que li diguin quines opcions tenim d'actuació
només es pot fer el que sigui administrativament possible. Políticament el que vol és que 
es resolgui per part de l'empresa sense haver de tancar i que els treballadors assoleixin 
les seves demandes en tot el que si
per negociar i sense que hagi passat ja tornen a estar en vaga
La seva opinió no compta perquè el que valen son els fets
cosa hi té a veure. El Consell està di
puguem agafar a algun lloc. S'ha de complir amb la normativa. N
fals.  
 
La Sra. Terés manifesta que 
mateix no s'està fent. Seguram
ara es troben de nou en la mateixa situació. C
l'empresa que no està respectant l'
clar qui és que no està complint. 
si el Consell Comarcal del Gironès posés
això podria propiciar que l'empresa compleixi 
ens donem perquè es faci efectiu. 
per part del Consell Comarcal la imatge que 
l'empresa que en aquests moments està incomplint un acord. 
 
El Sr. Freixas respon que la nostra idea no és deixar el temps com va passar l'altre 
vegada però no poden anar en contra la normativa. S
tindríem un bon punt de sortida per emprendre actuacions ràpidament.
legal els hi serà difícil. Hi hauria la possibilitat que els demandin
consell comarcal va poder rescindir contracte perquè 
trobem a la meitat de la durada del 
gairebé al 100%.  
 
El president manifesta que abans de prendre una decisió hem d'esperar que la sentència 
sigui ferma. Creu que han de ser prudents i realitzar 
està complint cap al Consell. Els treb
hi comencin a haver-hi incompliments 
pel secretari.  
 
La Sra. Terés comenta que és un paradoxa veure que compleixen i tancar els ulls al com 
compleixen. Si aquest compliment es realit
més hores o no respectant els seus contractes.
som responsable d'aquest aspecte
compliment d'uns items sinó 
laborals que permeten que aquests acompliments siguin 
estem col·laborant amb una mala gestió del compliment dels drets dels treballadors
que en aquest servei això està
 

La Sra. Terés pregunta quina és la posició del govern del Consell Comarcal
'engega una nova vaga que afecta a alguns dels municipis del Consell i 

el temps, per tant, posicionar-se al costat de 
en acta que el Consell Comarcal no farà res al respecte.  

que dir això seria inexacte. El Consell no pot fer res en contra del 
que està estipulat en els contractes i del que tenim aprovat. Si des d'aquests ajuntaments 
hi ha queixes formals de que els serveis no es porten a terme demanarà als serveis 
jurídics que li diguin quines opcions tenim d'actuació. Políticament no pot fer gaire res

pot fer el que sigui administrativament possible. Políticament el que vol és que 
es resolgui per part de l'empresa sense haver de tancar i que els treballadors assoleixin 
les seves demandes en tot el que sigui just i coherent. Recorda que es van donar 6 mesos 
per negociar i sense que hagi passat ja tornen a estar en vaga. És una situació anormal. 

erquè el que valen son els fets. Creu que l'empresa alguna 
. El Consell està disposat a rescindir el contracte sempre hi quan ens 

S'ha de complir amb la normativa. No ens hem de posar en 

manifesta que si el que volen és un bon servei als municipis creu que ara 
Segurament l'afectació és menor. Després de l'experiència viscuda 

ara es troben de nou en la mateixa situació. Creu que l'incomplidor està 
que no està respectant l'acord que va tardar 6 mesos a concretar

ue no està complint. Realitza dues consideracions. Per una banda 
si el Consell Comarcal del Gironès posés sobre la taula la rescissió d'aquest contracte 

propiciar que l'empresa compleixi amb acords. En lloc pregunta 
onem perquè es faci efectiu. Creu que si no hi ha ni termini ni una posició 

marcal la imatge que emetem és que el Consell està al costat de
sts moments està incomplint un acord.  

ue la nostra idea no és deixar el temps com va passar l'altre 
no poden anar en contra la normativa. Si la sentència dictada 

tindríem un bon punt de sortida per emprendre actuacions ràpidament.
Hi hauria la possibilitat que els demandin. A l'anterior 

consell comarcal va poder rescindir contracte perquè aquest finalitzava
trobem a la meitat de la durada del contracte. L'empresa de cares al Consell compleix 

El president manifesta que abans de prendre una decisió hem d'esperar que la sentència 
han de ser prudents i realitzar els passos que pertoquin. 
onsell. Els treballadors fan vaga perquè hi tenen el seu dret
incompliments actuarem. Sempre que ens pertoqui

La Sra. Terés comenta que és un paradoxa veure que compleixen i tancar els ulls al com 
Si aquest compliment es realitza abusant dels treballadors, fent

espectant els seus contractes. Manifesta que el Consell 
d'aquest aspecte. Les administracions no podem només demanar el 

compliment d'uns items sinó que també hem de valorar si es compleixen les condicions 
laborals que permeten que aquests acompliments siguin possibles. Perquè si no és així 

amb una mala gestió del compliment dels drets dels treballadors
això està passant.  
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Comarcal. Manifesta 
del Consell i novament la 

se al costat de l'empresari. Vol que 

fer res en contra del 
el que tenim aprovat. Si des d'aquests ajuntaments 

demanarà als serveis 
ticament no pot fer gaire res, 

pot fer el que sigui administrativament possible. Políticament el que vol és que 
es resolgui per part de l'empresa sense haver de tancar i que els treballadors assoleixin 

Recorda que es van donar 6 mesos 
. És una situació anormal. 

. Creu que l'empresa alguna 
sposat a rescindir el contracte sempre hi quan ens 

o ens hem de posar en 

és un bon servei als municipis creu que ara 
de l'experiència viscuda 

reu que l'incomplidor està claríssim que és 
va tardar 6 mesos a concretar. Queda molt 

. Per una banda pensa que 
sobre la taula la rescissió d'aquest contracte 

En lloc pregunta quin termini 
i no hi ha ni termini ni una posició de força 

és que el Consell està al costat de 

ue la nostra idea no és deixar el temps com va passar l'altre 
dictada es torna ferma 

tindríem un bon punt de sortida per emprendre actuacions ràpidament. Sense una base 
l'anterior vaga algun 

aquest finalitzava.  Nosaltres ens 
contracte. L'empresa de cares al Consell compleix 

El president manifesta que abans de prendre una decisió hem d'esperar que la sentència 
els passos que pertoquin. L'empresa 

tenen el seu dret. Quan 
. Sempre que ens pertoqui i  assessorats 

La Sra. Terés comenta que és un paradoxa veure que compleixen i tancar els ulls al com 
abusant dels treballadors, fent-los treballar 

Manifesta que el Consell també en són 
es administracions no podem només demanar el 

si es compleixen les condicions 
. Perquè si no és així 

amb una mala gestió del compliment dels drets dels treballadors. Creu 



 
 

 

El Sr. Freixas manifesta que l'entén però per poder actuar necessiten que la sentència 
sigui ferma. Aquesta sentència 
tenen enlloc on agafar-se. 
Necessitem seguretat jurídica. 
s'asseguessin a negociar. Va ser 
ràpid i arribin a una bona solució per totes les parts. Hem de m
tinguin les condicions laborals que marca l'estatut
contractuals. Estem fent tot el q
 
El Sr. Álvarez en la mateixa línia que s
sentit que ho ha fet la companya, la Sra. Terés. Creuen que aquesta situació no pot anar 
més enllà. Que s'ha demostrat
empresa està incomplint els drets de
una jornada que no pertoca. Es troben en la mateixa situació que abans
així difícilment es trobarà una 
trencament del contracte però hi 
Consell. Que el Consell declari en ferm de que en el cas que els incompliments siguin 
ferms iniciarà el procediment 
escrit. El Consell no pot tenir relació amb una empres
d'incompliment amb els treballadors. 
sinó que són dues. Se li ha de 
treballadors. Té la sensació que 
contractes difícilment aconseguiran adjudicar
millores es compleixen però pregunta aquestes a càrrec de qui es compleixen
treballadors els que estan fent més hores de les que els pertoquen
millores. Aquestes no surten del benefici de l'empresa. 
treballadors estan pagant una festa a la que no hi estan convidats
encara que legalment no ho pugui fer expliciti aquesta situació i manifesti que 
sentència sigui ferma es procedirà a resoldre el contracte
 
El Sr. Freixas manifesta que els hi assegura que hi estaran a sobre vetllant per la situació 
i si les circumstàncies són favorables procedirem a arreglar aquest problema tal i com deu 
mana.  
 
El president informa que el tercer dimecres del mes de juny es portarà a terme un ple 
ordinari del Consell Comarcal amb tots els membres actuals. El dia 13 de 
es portarà a terme el Festival de final de curs de l'Escola de Música del Gironès a 
l'Auditori de Girona. Convida a tots els presents a assistir
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
 
                                               
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

que l'entén però per poder actuar necessiten que la sentència 
questa sentència posa de relleu aquest incompliment però

se. Pel Consell és molt difícil saber què 
ecessitem seguretat jurídica. En l'anterior vaga el Consell va fer molta força 

a ser difícil però ho van aconseguir. Esper
una bona solució per totes les parts. Hem de mirar que els treballadors

les condicions laborals que marca l'estatut dels treballadors però tenim obligacions 
ntractuals. Estem fent tot el que podem dins de la legalitat i així ho seguirem

en la mateixa línia que s'ha parlat fins ara es vol posicionar
la companya, la Sra. Terés. Creuen que aquesta situació no pot anar 

més enllà. Que s'ha demostrat, malgrat que no hi hagi una sentència 
els drets dels treballadors. S'obliga als treballadors a realitzar 

Es troben en la mateixa situació que abans
es trobarà una solució. Potser les qüestions legals 

però hi hauria d'haver un posicionament explícit
onsell declari en ferm de que en el cas que els incompliments siguin 

ferms iniciarà el procediment de rescissió del contracte. Se'ls ho ha de comunicar per 
pot tenir relació amb una empresa que té una sentència ferma 

els treballadors. La sentència no és ferma però no només n'hi ha una 
Se li ha de dir a l'empresa que no jugui més amb els drets dels 

que l'empresa està intentant jugar. Sap que 
aconseguiran adjudicar-se altres contractes. És molt fàcil dir que les 

però pregunta aquestes a càrrec de qui es compleixen
tan fent més hores de les que els pertoquen ja sabem qui paga les 

o surten del benefici de l'empresa. L'empresa no està fent res. 
treballadors estan pagant una festa a la que no hi estan convidats. Demana 
encara que legalment no ho pugui fer expliciti aquesta situació i manifesti que 

es procedirà a resoldre el contracte.  

El Sr. Freixas manifesta que els hi assegura que hi estaran a sobre vetllant per la situació 
si les circumstàncies són favorables procedirem a arreglar aquest problema tal i com deu 

El president informa que el tercer dimecres del mes de juny es portarà a terme un ple 
ordinari del Consell Comarcal amb tots els membres actuals. El dia 13 de 
es portarà a terme el Festival de final de curs de l'Escola de Música del Gironès a 
l'Auditori de Girona. Convida a tots els presents a assistir-hi.  

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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que l'entén però per poder actuar necessiten que la sentència 
ent però sense aquesta no 

saber què passa realment. 
va fer molta força perquè 

però ho van aconseguir. Esperen que es resolgui 
irar que els treballadors 

dels treballadors però tenim obligacions 
la legalitat i així ho seguirem fent.  

es vol posicionar en el mateix 
la companya, la Sra. Terés. Creuen que aquesta situació no pot anar 

que no hi hagi una sentència ferma, que aquesta 
S'obliga als treballadors a realitzar 

Es troben en la mateixa situació que abans. Si anem jugant 
les qüestions legals no permeten el 

haver un posicionament explícit per part del 
onsell declari en ferm de que en el cas que els incompliments siguin 

Se'ls ho ha de comunicar per 
que té una sentència ferma 

però no només n'hi ha una 
més amb els drets dels 

l'empresa està intentant jugar. Sap que quan s'acabin els 
. És molt fàcil dir que les 

però pregunta aquestes a càrrec de qui es compleixen. Si són els 
ja sabem qui paga les 

'empresa no està fent res. Els 
. Demana al Consell que 

encara que legalment no ho pugui fer expliciti aquesta situació i manifesti que quan la 

El Sr. Freixas manifesta que els hi assegura que hi estaran a sobre vetllant per la situació 
si les circumstàncies són favorables procedirem a arreglar aquest problema tal i com deu 

El president informa que el tercer dimecres del mes de juny es portarà a terme un ple 
ordinari del Consell Comarcal amb tots els membres actuals. El dia 13 de juny a la tarda 
es portarà a terme el Festival de final de curs de l'Escola de Música del Gironès a 

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


