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PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 7/15 
Caràcter:  ordinària 
Data: setze de desembre de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts a 
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Jaume Busquets i Arnau  
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Juan María Castel i Sucarrat. S'absenta en el pu
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama  
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 

ACTA NÚM. 7/15 

de dos mil quinze (16/12/2015) 
e les set i cinc minuts a dos quarts de nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Joan Antoni Simon i Fernández  

Juan María Castel i Sucarrat. S'absenta en el punt 16. 
BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
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GUANYEM BARCELONA -E: 



 
 

 

 
Excusa la seva absència: 
Albert Saus i Masó  
Meritxell Rabionet i Frigola  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
de 2015. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres.
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
El president destaca que va participar en la inauguració 
al sopar solidari de la Fundació Astrid 21. El dia 26 de novembre vam portar a terme el 
Consell d'Alcaldes i el dia 25 vam participar en la diada contra la violència de gènere 
envers les dones a la Diputació de Girona. Informa que avui s'ha reunit amb el del
govern de la Generalitat de Catalunya i els ha comentat que abans de final d'any 
cobrarem el 50% del que falta del Fons de Cooperació de l'any 2014. Aquesta és una 
bona noticia.  
 
 - Donar compte de l'e xecució pressupostària del tercer
 
La Sra. Dalmau informa que el període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre 
2015 és 56,31 dies i comptant que els 30 primers dies són de gràcia situem el pagament a 
proveïdors en 86,31 dies.  
 
 - Donar compte dels informes de morositat
 
La Sra. Dalmau informa que c
trimestre de 2015 que es va trametre al Mi
dels consellers i conselleres. 
  
El Gerent informa que s’han aprovat els 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat el menjador escolar del centre Carme Auguet a l'empresa Capgir. 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
3. Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució,  massa salarial, plantilla de 
personal i relació de llocs de treball per a l'any 2016
 
La Sra. Carabellido manifesta que e
consolidat del Consell Comarcal del Gironès amb un
Aquest té un increment del 2,15
pressupost propi del Consell Comarcal
increment del 2,09% respecte l'any 2015 i 
amb un import 847.265,00€ amb un increment del 2,54
un desglòs per àrees de gestió. 
pressupost de 1.519.118 euros, aquesta àrea 
d'atendre cap servei. S'han adaptat els números a la previsió d'ingressos del Contracte 
Programa que es signa amb la Generalitat

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 21

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

Qüestions de Presidència i Gerència.  

El president destaca que va participar en la inauguració de la Fira de Mostres de Girona i
sopar solidari de la Fundació Astrid 21. El dia 26 de novembre vam portar a terme el 

Consell d'Alcaldes i el dia 25 vam participar en la diada contra la violència de gènere 
envers les dones a la Diputació de Girona. Informa que avui s'ha reunit amb el del
govern de la Generalitat de Catalunya i els ha comentat que abans de final d'any 
cobrarem el 50% del que falta del Fons de Cooperació de l'any 2014. Aquesta és una 

xecució pressupostària del tercer  trimestre d

La Sra. Dalmau informa que el període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre 
2015 és 56,31 dies i comptant que els 30 primers dies són de gràcia situem el pagament a 

Donar compte dels informes de morositat . 

La Sra. Dalmau informa que consta en l'expedient l'estat d'execució corresponent al tercer 
de 2015 que es va trametre al Minhap al mes d'octubre i que 

 

an aprovat els decrets del 505/2015 al 630/2015 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat el menjador escolar del centre Carme Auguet a l'empresa Capgir. 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució,  massa salarial, plantilla de 
personal i relació de llocs de treball per a l'any 2016. 

La Sra. Carabellido manifesta que es presenta per a la seva aprovació el pressupost 
Consell Comarcal del Gironès amb un import de 16.371.125,75 euros

Aquest té un increment del 2,15% respecte al de l'any 2015. Aquest 
pressupost propi del Consell Comarcal amb un import de 15.589.860,75 
increment del 2,09% respecte l'any 2015 i el pressupost de l'Escola de Música del Gironès 

amb un increment del 2,54% respecte l'any anterior.
per àrees de gestió. S'aminora el pressupost en Acció Social que té un 

118 euros, aquesta àrea disminueix un 2% però n
'han adaptat els números a la previsió d'ingressos del Contracte 

Programa que es signa amb la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016.
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rany de l’acta del proppassat 21  d'octubre 

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

de la Fira de Mostres de Girona i 
sopar solidari de la Fundació Astrid 21. El dia 26 de novembre vam portar a terme el 

Consell d'Alcaldes i el dia 25 vam participar en la diada contra la violència de gènere 
envers les dones a la Diputació de Girona. Informa que avui s'ha reunit amb el delegat del 
govern de la Generalitat de Catalunya i els ha comentat que abans de final d'any 
cobrarem el 50% del que falta del Fons de Cooperació de l'any 2014. Aquesta és una 

trimestre d e 2015. 

La Sra. Dalmau informa que el període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre 
2015 és 56,31 dies i comptant que els 30 primers dies són de gràcia situem el pagament a 

onsta en l'expedient l'estat d'execució corresponent al tercer 
que està a disposició 

/2015 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions s'ha 
adjudicat el menjador escolar del centre Carme Auguet a l'empresa Capgir.  

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

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

s presenta per a la seva aprovació el pressupost 
import de 16.371.125,75 euros. 

 pressupost inclou el 
amb un import de 15.589.860,75 € amb un 
el pressupost de l'Escola de Música del Gironès 

% respecte l'any anterior. Realitza 
S'aminora el pressupost en Acció Social que té un 

un 2% però no es deixa 
'han adaptat els números a la previsió d'ingressos del Contracte 

de Catalunya per a l'any 2016. La disminució 



 
 

 

ve motivada per ajustar les despeses als ingressos reals del Contracte Programa d'acord 
amb les previsions dels serveis variable
a les previsions reals. Pel qu
456.659 euros amb una disminució d'un 63
provocada per la desaparició de la partida 
Catalunya. La resta de serveis es segueixen prestant i 
demanen els ajuntaments de la comarca.
bàsicament perquè els ajuntaments de la comarca sol·liciten assessorament insitu dels 
tècnics comarcals. Pel que 
disminució d'un 1%. S'estan redefinint 
igual que l'any anterior, el nostre objectiu és coordinar les accions amb les de l'Ajuntament 
de Girona buscant el màxim de sinergies possibles.
per la gestió conjunta el punt de Benvinguda Girona Gironès que ha funcionat molt 
satisfactòriament des del mes de maig que es 
el conjunt de la comarca procurant ser en totes les iniciatives locals i potenciant accions 
mancomunades. S'incrementen les partides: òrgans de govern i administració general 
amb un import de 1.312.182,53 euros.
pressupost de l'exercici anterior motivat per dues 
assignacions fruït del resultat de les eleccions del maig de 2015 i 
per l'increment que s'ha de preveure en els sous del personal i del retorn de l'import 
pendent de la paga doble retinguda a l'any 2012.
de 555.350 euros. Aparentment 
que l'any passat la partida incloïa
d'aquest ens es veu un increment del 7,5%. 
de Teatre, el Festival Emergent, el b
salut. Per a l'any 2016 es preveu iniciar una nova proposta
amb l'objectiu de fomentar l'hàbit
gestió de la casa de cultura Les Bernardes i 
figura del tècnic en garantia juvenil que
Promoció Econòmica. Es col·laborarà 
continuar fomentant l'hàbit de l'esport a la comarca.
import de 417.880 euros. Aquesta és l'àrea que té un major increment 
motivat per la major dotació de programes 
programes d'emprenedors i AODLs.
d'aprofitar els plans de formació i treball per a majors de 45 anys i els plans de foment de 
l'ocupació per a joves. També potenciarem el desenvolupament local i els programes 
d'emprenedoria i reempresa. L'àrea d'
i té un increment del 10% motivat per la implementació del nou sistema de beques de 
menjador unificat per tot Catalunya
També continuem amb la gestió dels menjadors propis
servim ha incrementat considerablement motivat d'una banda per l'ajustament de preus i 
de l'altra per la nova política d'ajudes
3.705.286,75 euros. Aquesta àrea 
ajuntaments i per a l'any 2016 es pr
aquest increment, d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i 
nous serveis. Posa l'exemple de nous serveis 
pobresa energètica. També s'ha de tenir en compte l'increment desmesurat de les taxes 
de tractament en els abocadors controlats tant en el
residus de matèria orgànica. Els agradaria afegir que hi ha una millora en els percentatges 
de recollida selectiva i en la producció de residus que hem d'anotar com a positiva.
Finalment l'organisme autònom de l'Escola de Música del Gironès
pressupost gràcies a la nova aportació

ve motivada per ajustar les despeses als ingressos reals del Contracte Programa d'acord 
amb les previsions dels serveis variables i també s'ha ajustat el Servei d

Pel que fa a Urbanisme i Arquitectura aquesta 
456.659 euros amb una disminució d'un 63% respecte el pressupost anterior
provocada per la desaparició de la partida d'inversions en el Pla d'Obres i Serveis de 

eis es segueixen prestant i es realitzen els 
demanen els ajuntaments de la comarca. Aquests han incrementat considerablement 
bàsicament perquè els ajuntaments de la comarca sol·liciten assessorament insitu dels 

Pel que fa a Turisme té un import de 102.585 euros 
. S'estan redefinint constantment els objectius. Per aquest any 2016

el nostre objectiu és coordinar les accions amb les de l'Ajuntament 
xim de sinergies possibles. En aquest sentit s'ha signat el conveni 

per la gestió conjunta el punt de Benvinguda Girona Gironès que ha funcionat molt 
satisfactòriament des del mes de maig que es quan es va iniciar. Seguirem promocionant 

comarca procurant ser en totes les iniciatives locals i potenciant accions 
S'incrementen les partides: òrgans de govern i administració general 

1.312.182,53 euros. Es produeix un increment d'un 13% respecte el 
'exercici anterior motivat per dues qüestions: la primera
t del resultat de les eleccions del maig de 2015 i la segona 

per l'increment que s'ha de preveure en els sous del personal i del retorn de l'import 
dent de la paga doble retinguda a l'any 2012. Cultura Joventut i Esports 

. Aparentment hi ha un decrement del 2% però realment no és així ja 
incloïa l'Escola de Música de Gironès. 

d'aquest ens es veu un increment del 7,5%. Es porta a terme el Cicle d'Escenaris, l'Escola 
atre, el Festival Emergent, el bus de Nit, d'Exopojove o de la gestió dels parcs de 
Per a l'any 2016 es preveu iniciar una nova proposta, el projecte E

l'hàbit de la lectura. Aquestes partides també 
asa de cultura Les Bernardes i els Banys Àrabs de Girona.

figura del tècnic en garantia juvenil que treballarà de forma coordinada 
. Es col·laborarà amb el Consell Esportiu del Gironès 

de l'esport a la comarca. L'àrea de Promoció Econòmica
Aquesta és l'àrea que té un major increment 

motivat per la major dotació de programes del Servei d'Ocupació de Catalunya i pels 
programes d'emprenedors i AODLs. La política del Consell Comarcal continuarà en la línia 

rmació i treball per a majors de 45 anys i els plans de foment de 
També potenciarem el desenvolupament local i els programes 

L'àrea d'Ensenyament amb un import de 
10% motivat per la implementació del nou sistema de beques de 

Catalunya. Aquest garanteix un nombre d'ajudes 
També continuem amb la gestió dels menjadors propis, el nombre de menjars 

derablement motivat d'una banda per l'ajustament de preus i 
l'altra per la nova política d'ajudes. L'àrea de Medi Ambient 

questa àrea depèn dels serveis mancomunats 
ajuntaments i per a l'any 2016 es preveu un increment del 2%. Diferents fets motiven 

d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i 
Posa l'exemple de nous serveis els de l'estalvi energètic i 

ambé s'ha de tenir en compte l'increment desmesurat de les taxes 
de tractament en els abocadors controlats tant en el de residus sòlids urbans com pels 

Els agradaria afegir que hi ha una millora en els percentatges 
selectiva i en la producció de residus que hem d'anotar com a positiva.

Finalment l'organisme autònom de l'Escola de Música del Gironès té un
pressupost gràcies a la nova aportació de la Generalitat de Catalunya.
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ve motivada per ajustar les despeses als ingressos reals del Contracte Programa d'acord 
i també s'ha ajustat el Servei d'Ajuda a Domicili 

aquesta té un import de 
% respecte el pressupost anterior. Aquesta ve 

en el Pla d'Obres i Serveis de 
es realitzen els encàrrecs que els 

Aquests han incrementat considerablement 
bàsicament perquè els ajuntaments de la comarca sol·liciten assessorament insitu dels 

102.585 euros amb una 
Per aquest any 2016, 

el nostre objectiu és coordinar les accions amb les de l'Ajuntament 
En aquest sentit s'ha signat el conveni 

per la gestió conjunta el punt de Benvinguda Girona Gironès que ha funcionat molt 
Seguirem promocionant 

comarca procurant ser en totes les iniciatives locals i potenciant accions 
S'incrementen les partides: òrgans de govern i administració general 

Es produeix un increment d'un 13% respecte el 
: la primera per les noves 

la segona i principalment 
per l'increment que s'ha de preveure en els sous del personal i del retorn de l'import 

Cultura Joventut i Esports té un import 
un decrement del 2% però realment no és així ja 

 Si s'extreu l'import 
Cicle d'Escenaris, l'Escola 

us de Nit, d'Exopojove o de la gestió dels parcs de 
, el projecte El Gironès Llegeix 

Aquestes partides també inclouen la de 
els Banys Àrabs de Girona. S'ha incorporat la 

rma coordinada amb l'àrea de 
amb el Consell Esportiu del Gironès a fi de 

romoció Econòmica té un 
Aquesta és l'àrea que té un major increment amb un 111% 

'Ocupació de Catalunya i pels 
continuarà en la línia 

rmació i treball per a majors de 45 anys i els plans de foment de 
També potenciarem el desenvolupament local i els programes 

un import de 7.520.798,56 euros 
10% motivat per la implementació del nou sistema de beques de 

Aquest garanteix un nombre d'ajudes mínimes. 
de menjars diaris que 

derablement motivat d'una banda per l'ajustament de preus i 
L'àrea de Medi Ambient té un import de 
dels serveis mancomunats que oferim als 

Diferents fets motiven 
d'una banda l'ampliació dels serveis a més ajuntaments i l'oferiment de 

els de l'estalvi energètic i la lluita contra la 
ambé s'ha de tenir en compte l'increment desmesurat de les taxes 

de residus sòlids urbans com pels 
Els agradaria afegir que hi ha una millora en els percentatges 

selectiva i en la producció de residus que hem d'anotar com a positiva. 
té un increment en el 

de la Generalitat de Catalunya. Després de tres 



 
 

 

cursos sense percebre subvencions s'ha obert de nou la possibilitat de col·laboració amb 
el Departament d'Ensenyament
incrementar el número d'alumnes 
que garanteixen el futur de l'Escola.
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva 
Es tracta d'un pressupost fet amb les possibilitat
actuals intentant suplir-los, on no arriben aquests
consellers i conselleres comarcals
decidir mancomunar serveis.
comarca i creuen que en la mesura del possible ho aconseguim.
una major quantitat de finançament, invertir més en cultura, en sensibilització ambiental, 
en promoció econòmica però és el que hi ha, és el que tenim i no 
 
La Sra. Veray manifesta que 
pressupost d'un Consell Comarcal
finalistes i per tant és poc amb el que 
propi govern el que decideix a què les destina dins d'una àrea. El seu grup no s'hi pot 
oposar però tenint en compte que segurament en alguna àrea
Turisme o Promoció Econòmica el seu grup destinaria els diners a altres acci
o prioritzaríem altres accions 
l'abstenció.  
 
El Sr. Palacio pregunta pel tema d'emprenedoria 
Parla a nivell local, del seu municipi
tingut en l'espai municipal d'ocupació
per treballar en aquests temes.
 
El Sr. Castel anuncia l'abstenció del seu grup en la votació d'aquest punt de l'ordre del di
També hi vol incloure un no rotund en uns pressupostos de 
seu grup no el veu i el vol canviar.
Creu que s'ha d'anar cap al Consell d'Alcaldes del que tot sovint en parl
dins d'aquest mateix Consell no es defensa.
grans partides com són l'aportació a partits polítics 
conselleres comarcals. Recorda el nombre de 1.067 consellers 
tot Catalunya. Podríem estar visualitzant i entenen que és una 
minimitzar aquestes despeses.
ajudes i els recursos que tindria
això manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però inclou un incís 
en les dues partides que tindrien un no rotund.
engloba partides que són de rebut que siguin gestionades però sí que voldrien una altra 
gestió i l'únic que els hi diu 
comarcal que és el que nosaltres no volem.
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup també s'a
pressupost que avui es porten a aprovació.
de la paraula. Es tracta d'un pressupost bàsicament finalista. T
consell o gairebé tots ja tenen una finalitat prevista en el moment de produir
ingrés. Es tracta de gestionar els diversos programes 
administracions. Alguns punts del P
Atenent que la majoria d'ingressos que rep el c
de Catalunya i que tampoc estem d'acord en la 
propiciant el govern de la Generalitat de 

subvencions s'ha obert de nou la possibilitat de col·laboració amb 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és tornar a 

incrementar el número d'alumnes i especialment en els dels cursos 
el futur de l'Escola. Continuem, un curs més, amb el conveni de 

col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva al que s'hi ha afegit 
Es tracta d'un pressupost fet amb les possibilitats que els donen els recursos econòmics 

on no arriben aquests, amb la feina de
consellers i conselleres comarcals. La col·laboració dels ajuntaments 
decidir mancomunar serveis. El pressupost ha de respondre a les necessitats de la 
comarca i creuen que en la mesura del possible ho aconseguim. A tots ens agradaria tenir 
una major quantitat de finançament, invertir més en cultura, en sensibilització ambiental, 

promoció econòmica però és el que hi ha, és el que tenim i no podem fer 

Veray manifesta que són conscients que el marge de maniobra que té el 
Comarcal és molt petit. La gran majoria de les partides són 

finalistes i per tant és poc amb el que es pot jugar. És cert que en algunes pa
propi govern el que decideix a què les destina dins d'una àrea. El seu grup no s'hi pot 
oposar però tenint en compte que segurament en alguna àrea i posa l'exemple 
Turisme o Promoció Econòmica el seu grup destinaria els diners a altres acci

altres accions diferents de les que prioritza aquest govern el seu vot serà 

. Palacio pregunta pel tema d'emprenedoria i què es té pensat fer en aquest tema. 
del seu municipi, Sal. Aquesta és una de les demandes que més han 

tingut en l'espai municipal d'ocupació. La demanda és que es disposi d'una persona 
per treballar en aquests temes. 

El Sr. Castel anuncia l'abstenció del seu grup en la votació d'aquest punt de l'ordre del di
un no rotund en uns pressupostos de continuïtat

grup no el veu i el vol canviar. Es tracta d'un model enquistat en antigues polítiques.
d'anar cap al Consell d'Alcaldes del que tot sovint en parl

onsell no es defensa. Un Consell d'Alcaldes que minimitzaria dos 
l'aportació a partits polítics i l'aportació a sous dels consellers 

Recorda el nombre de 1.067 consellers i conselleres 
estar visualitzant i entenen que és una pèrdua

minimitzar aquestes despeses. També és una pèrdua d'oportunitats de poder millorar
tindria aquest consell comarcal amb un Consell d'Alcaldes.

el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però inclou un incís 
es que tindrien un no rotund. No votaran un no perquè el pressupost 

engloba partides que són de rebut que siguin gestionades però sí que voldrien una altra 
gestió i l'únic que els hi diu aquest pressupost és un model de continuïtat

nosaltres no volem.  

La Sra. Pineda manifesta que el seu grup també s'abstindrà en la votació d'aquest 
que avui es porten a aprovació. Ja ho han dit els que avui l'han precedit en l'ús 

Es tracta d'un pressupost bàsicament finalista. Tots els ingresso
consell o gairebé tots ja tenen una finalitat prevista en el moment de produir

s tracta de gestionar els diversos programes o encàrrecs que venen d'altres 
Alguns punts del Ple que vindran a continuació en só

nt que la majoria d'ingressos que rep el consell comarcal provenen 
tampoc estem d'acord en la política de retallades que ha vingut 

propiciant el govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers anys sobretot en l'àmbit 
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subvencions s'ha obert de nou la possibilitat de col·laboració amb 
L'objectiu és tornar a 

els dels cursos inicials que són els 
amb el conveni de 

al que s'hi ha afegit un nou municipi. 
que els donen els recursos econòmics 

amb la feina del personal i dels 
a col·laboració dels ajuntaments és clau alhora de 

El pressupost ha de respondre a les necessitats de la 
A tots ens agradaria tenir 

una major quantitat de finançament, invertir més en cultura, en sensibilització ambiental, 
podem fer volar coloms.  

el marge de maniobra que té el 
a gran majoria de les partides són 

algunes partides és el 
propi govern el que decideix a què les destina dins d'una àrea. El seu grup no s'hi pot 

i posa l'exemple de 
Turisme o Promoció Econòmica el seu grup destinaria els diners a altres accions diferents 

les que prioritza aquest govern el seu vot serà 

què es té pensat fer en aquest tema. 
és una de les demandes que més han 

. La demanda és que es disposi d'una persona fixa 

El Sr. Castel anuncia l'abstenció del seu grup en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. 
continuïtat d'un model que el 

un model enquistat en antigues polítiques. 
d'anar cap al Consell d'Alcaldes del que tot sovint en parlem però que a 

lcaldes que minimitzaria dos 
i l'aportació a sous dels consellers i 

conselleres comarcals a 
pèrdua d'oportunitats per 

de poder millorar les 
amb un Consell d'Alcaldes. Dit 

el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt però inclou un incís 
votaran un no perquè el pressupost 

engloba partides que són de rebut que siguin gestionades però sí que voldrien una altra 
continuïtat del consell 

bstindrà en la votació d'aquest 
Ja ho han dit els que avui l'han precedit en l'ús 

ots els ingressos que rep el 
consell o gairebé tots ja tenen una finalitat prevista en el moment de produir-se aquest 

o encàrrecs que venen d'altres 
le que vindran a continuació en són un clar exemple. 

provenen de la Generalitat 
de retallades que ha vingut 

rs anys sobretot en l'àmbit 



 
 

 

de els serveis socials el seu grup no hi pot donar suport.
partides existents i que es gestionen. Manifesta que 
reconèixer que hi ha increments en la partida de menjadors escolars
parell d'incisos i demana que se li resolguin
l'oficina de lloguer social. En l'aparat d'ingressos per a l'any 2016 hi ha prevista 
partida la número 45.081 en el que hi ha un ingrés previst de 15.000 euros.
partides de despeses l'oficina d'habitatge rebaixa de forma important la partida 226.990 
que està dotada només amb 1.000 euros. L'any passat en tenia 5.000 euros.
una banda un ingrés de 15.000 euros i per l'altra una despesa de 1.000 euros. Li 
agradaria saber a què va destinada la resta de l'ingrés que percebem de la Generalitat de 
Catalunya per gestionar l'oficina d'habitatge.
escolars tenim un ingrés a la partida 39
despeses hi ha una partida de 
una partida de gratuïtat menjador escolar 
amb el nom d'AIMs que no sap exactament què significa amb un import de 
euros. No li quadren les quantitats
que no li puguin resoldre en aquest P
com els hi deia és difícil marcar un perfil polític amb uns pressupostos tant finalistes. 
Segurament s'hagués pogut fer més 
 
El Sr Cornellà manifesta que el seu grup també s
S'aproven uns pressupostos que tenen temes interessants 
s'han retirat o minimitzat. Els agrada perquè sempre ho 
han desaparegut per l'aparició
totalment en contra com a mínim ha servit perquè aquestes desapareguin
pressupost també contempla el
Gironès. El seu grup hi podria 
forma individualitzada però no ho faran perquè entén que en
serveix de gaire res. Com ja hem manifestat 
de les partides que arriben són finalistes 
els quals no es pot decidir res sinó que és el que arriba de la Generalitat de Catalunya
Manifesta que no és el nostre pressupost
poguessin, de manera diferent
l'ordre del dia.  
 
El Sr. Puigtió manifesta que el seu grup votarà a favor dels pressupost
vista d'anàlisi econòmic i legal no hi ha res a dir atè
transferències finalistes per 
Catalunya o assumides pels ajuntaments. Aprovant aquests pressupostos tenim un any 
per valorar si el servei als ciutadans i als ajuntaments és el correcte. 
 
La Sra. Carabellido pel que fa referència al
aquesta pregunta, el lloc més adient 
Comarcal està en el projecte Emprendre al Gironès
creu que ho ha de preguntar al ple muni
país independent segurament es replantejaran moltes coses i entre elles la conveniència 
o no dels consells comarcals. 
 
El Sr. Garcia pel que fa a l'oficina d'habitatge 
els 15.000 euros fan referència al personal. 
que fa a les despeses aquestes han disminuït de 5.000 
es destinava a la publicitat mitjançant

de els serveis socials el seu grup no hi pot donar suport. Entenen que són necessàries les 
es gestionen. Manifesta que el seu grup s'abstindrà.

que hi ha increments en la partida de menjadors escolars
i demana que se li resolguin. El primer referent a l'ofi

lloguer social. En l'aparat d'ingressos per a l'any 2016 hi ha prevista 
081 en el que hi ha un ingrés previst de 15.000 euros.

partides de despeses l'oficina d'habitatge rebaixa de forma important la partida 226.990 
que està dotada només amb 1.000 euros. L'any passat en tenia 5.000 euros.
una banda un ingrés de 15.000 euros i per l'altra una despesa de 1.000 euros. Li 
agradaria saber a què va destinada la resta de l'ingrés que percebem de la Generalitat de 
Catalunya per gestionar l'oficina d'habitatge. D'altra banda pel que fa a m

un ingrés a la partida 39.901 de 1.566.664 euros. 
una partida de menjador gestió pròpia amb un import de 1.495.000

menjador escolar amb un import de 832.000 euros i 
que no sap exactament què significa amb un import de 

quantitats. Suposa que és perquè no hi està 
en aquest Ple les preguntes atès que són molt concrete
marcar un perfil polític amb uns pressupostos tant finalistes. 

'hagués pogut fer més i per això el vot del seu grup serà l'abstenció.

El Sr Cornellà manifesta que el seu grup també s'abstindrà per diferents
'aproven uns pressupostos que tenen temes interessants com que algunes partides 

ls agrada perquè sempre ho havien demanat
l'aparició d'una llei que tot i que volen la seva derogac

totalment en contra com a mínim ha servit perquè aquestes desapareguin
pressupost també contempla els pressupostos del Consorci i de l'Escola

El seu grup hi podria fer aportacions a cadascun d'aquests pressupost
però no ho faran perquè entén que entrar en petites coses no 

. Com ja hem manifestat cada any, respectem i entenem que moltes 
de les partides que arriben són finalistes i posa l'exemple dels menjadors escola
els quals no es pot decidir res sinó que és el que arriba de la Generalitat de Catalunya

no és el nostre pressupost, no representa el seu grup polític, el farien
de manera diferent. Manifesta que s'abstindran en la votació d'aquest punt de 

El Sr. Puigtió manifesta que el seu grup votarà a favor dels pressupost
i legal no hi ha res a dir atès que el pressupost 

transferències finalistes per finançar les despeses delegades per la G
o assumides pels ajuntaments. Aprovant aquests pressupostos tenim un any 

per valorar si el servei als ciutadans i als ajuntaments és el correcte.  

La Sra. Carabellido pel que fa referència al que ha comentat el Sr. Palacio creu que 
aquesta pregunta, el lloc més adient per fer-la seria l'Ajuntament de Salt

en el projecte Emprendre al Gironès. Si l'Ajuntament de Salt hi entra o no 
creu que ho ha de preguntar al ple municipal. Al Sr. Castel li contesta que quan siguem un 
país independent segurament es replantejaran moltes coses i entre elles la conveniència 
o no dels consells comarcals.  

El Sr. Garcia pel que fa a l'oficina d'habitatge i els seus ingressos i de
els 15.000 euros fan referència al personal. Aquest és el cost del personal de l'oficina. 

despeses aquestes han disminuït de 5.000 euros a 2.000
es destinava a la publicitat mitjançant l'edició de fulletons... S'intenta que tota aquesta 
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ntenen que són necessàries les 
el seu grup s'abstindrà. S'ha de 

que hi ha increments en la partida de menjadors escolars. Li agradaria fer un 
l'oficina d'habitatge i 

lloguer social. En l'aparat d'ingressos per a l'any 2016 hi ha prevista una 
081 en el que hi ha un ingrés previst de 15.000 euros. Si anem a la 

partides de despeses l'oficina d'habitatge rebaixa de forma important la partida 226.990 
que està dotada només amb 1.000 euros. L'any passat en tenia 5.000 euros. Tenim per 
una banda un ingrés de 15.000 euros i per l'altra una despesa de 1.000 euros. Li 
agradaria saber a què va destinada la resta de l'ingrés que percebem de la Generalitat de 

pel que fa a menjadors 
901 de 1.566.664 euros. Pel que fa a les 

amb un import de 1.495.000 euros, 
832.000 euros i una partida 

que no sap exactament què significa amb un import de 1.983.000 
està avesada. Entenen 

són molt concretes. Tal i 
marcar un perfil polític amb uns pressupostos tant finalistes. 

grup serà l'abstenció.  

'abstindrà per diferents motius. 
com que algunes partides 
demanat. Algunes partides 

que tot i que volen la seva derogació i hi estan 
totalment en contra com a mínim ha servit perquè aquestes desapareguin. Aquest 

de l'Escola de Música del 
fer aportacions a cadascun d'aquests pressupostos de 

trar en petites coses no 
respectem i entenem que moltes 

posa l'exemple dels menjadors escolars sobre 
els quals no es pot decidir res sinó que és el que arriba de la Generalitat de Catalunya. 

no representa el seu grup polític, el farien, si 
tació d'aquest punt de 

El Sr. Puigtió manifesta que el seu grup votarà a favor dels pressupost. Des del punt de 
pressupost és un recull de les 

les despeses delegades per la Generalitat de 
o assumides pels ajuntaments. Aprovant aquests pressupostos tenim un any 

que ha comentat el Sr. Palacio creu que 
seria l'Ajuntament de Salt. El Consell 

i l'Ajuntament de Salt hi entra o no 
que quan siguem un 

país independent segurament es replantejaran moltes coses i entre elles la conveniència 

ingressos i despeses explica que 
és el cost del personal de l'oficina. Pel 

a 2.000 euros, aquest cost 
'intenta que tota aquesta 



 
 

 

informació es faci arribar a través de les noves 
molt inferiors. Per aquest motiu
destinar aquesta despesa tant gran a 
gastar.  
 
El Sr. Vidal respon pel que fa al que ha comentat el Sr. P
d'emprenedoria i el projecte Catalunya Empren aquest any ha ballat 
L'ajuntament de Salt en un moment donat no va contractar l
contractar i des del Consell Comarcal hem estat uns mesos sense 
una baixa. La intenció de cares al proper any es seguir treballant plegats i si el projecte es 
pot tornar a iniciar poder-lo oferir. 
 
El Sr. Castel contesta per al·lusions
intervenció amb una frase feta que diu no fem volar coloms. Li demana que tampoc 
faci en altres sentits tal i com acaba de fer. 
 
El president manifesta que son c
ingressos són molt finalistes gairebé en el 100%.
compte el tema de tresoreria que és complicat i patidor.
d'Alcaldes i que moltes vegades ens en omplim la boca
participar durant la legislatura passada en l'elaboració de
una de les propostes que havia sortit del Consell C
defensàvem plenament l'organització territorial existent amb les comarques però formada 
com a Consell d'Alcaldes.  
 
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2016, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de setze milions 
tres-cents setanta-un mil cent vint
€) dels quals corresponen quinze milions cinc
euros amb setanta-cinc cèntims (15.589.860,75 
vuit-cents quaranta-set mil dos
Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent:
 
PRESSUPOST PROPI 

1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

SERVEIS 
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 FONS DE CONTINGÈNCIA
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL 

 
 

1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES

informació es faci arribar a través de les noves tecnologies en els quals els costos són 
molt inferiors. Per aquest motiu hem cregut convenient reajustar 

tant gran a difusió atenent també que l'any 2015 no es va 

e fa al que ha comentat el Sr. Palacio que
d'emprenedoria i el projecte Catalunya Empren aquest any ha ballat 

Salt en un moment donat no va contractar la persona quan s'havia de 
contractar i des del Consell Comarcal hem estat uns mesos sense aquesta
una baixa. La intenció de cares al proper any es seguir treballant plegats i si el projecte es 

lo oferir.  

al·lusions i li diu a la Sra. Carabellido que ha acabat 
eta que diu no fem volar coloms. Li demana que tampoc 

faci en altres sentits tal i com acaba de fer.  

El president manifesta que son conscients que és un pressupost molt ajustat, que
són molt finalistes gairebé en el 100%. Costa ajustar-nos i hem de tenir en 

compte el tema de tresoreria que és complicat i patidor. El Sr. Castel parlava del Consell 
gades ens en omplim la boca. Manifesta que

urant la legislatura passada en l'elaboració de la futura llei de governs locals i 
propostes que havia sortit del Consell Comarcal del Gironès era que 

t l'organització territorial existent amb les comarques però formada 

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2016, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de setze milions 

un mil cent vint-i-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (16.371.125,75 
€) dels quals corresponen quinze milions cinc-cents vuitanta-nou mil 

cinc cèntims (15.589.860,75 €) al pressupost propi de la corporació i 
set mil dos-cents seixanta-cinc euros (847.265,00 

Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent: 

DESPESES 
DESPESES DE PERSONAL 2.085.539,01
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

8.435.382,83
DESPESES FINANCERES 17.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.979.938,91
FONS DE CONTINGÈNCIA 
INVERSIONS REALS 21.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 4.000,00
PASSIUS FINANCERS 47.000,00

15.589.860,75

INGRESSOS 
IMPOSTOS DIRECTES 
IMPOSTOS INDIRECTES 
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en els quals els costos són 
 el pressupost i no 

que l'any 2015 no es va 

alacio que amb el tema 
d'emprenedoria i el projecte Catalunya Empren aquest any ha ballat una mica. 

a persona quan s'havia de 
aquesta persona per 

una baixa. La intenció de cares al proper any es seguir treballant plegats i si el projecte es 

i li diu a la Sra. Carabellido que ha acabat la seva 
eta que diu no fem volar coloms. Li demana que tampoc ho 

onscients que és un pressupost molt ajustat, que els 
nos i hem de tenir en 

El Sr. Castel parlava del Consell 
. Manifesta que ell mateix va poder 

la futura llei de governs locals i 
del Gironès era que 

t l'organització territorial existent amb les comarques però formada 

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2016, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de setze milions 

cinc cèntims (16.371.125,75 
nou mil vuit-cents seixanta 

€) al pressupost propi de la corporació i 
cinc euros (847.265,00 €) a l'Escola de 

2.085.539,01 

8.435.382,83 
17.000,00 

4.979.938,91 
0,00 

21.000,00 
0,00 

4.000,00 
47.000,00 

15.589.860,75 

0,00 
0,00 



 
 

 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

4 TRANSFERÈNCIES DE 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
6  VENDA D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL 

 
PRESSUPOST EMG 

1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

SERVEIS 
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 FONS DE CONTINGÈNCIA
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL 

 
 

1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
6  VENDA D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
 TOTAL 

 
Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música 
del Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball 
i pel quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions;
 
Vist l'informe de la interventora de 3 de desembre de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM i l'abstenció 
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM
grup del PP. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
2.023.207,89

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13.558.652,86
INGRESSOS PATRIMONIALS 
VENDA D'INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 

15.589.860,75

DESPESES 
DESPESES DE PERSONAL 704.120,00
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

116.945,00
DESPESES FINANCERES 200,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.000,00
FONS DE CONTINGÈNCIA 
INVERSIONS REALS 5.000,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 

FINANCERS 
847.265,00

INGRESSOS 
IMPOSTOS DIRECTES 
IMPOSTOS INDIRECTES 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 619.425,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 227.825,00
INGRESSOS PATRIMONIALS 
VENDA D'INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
ACTIUS FINANCERS 
PASSIUS FINANCERS 

847.265,00

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

Vist l'informe de la interventora de 3 de desembre de 2015; 

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

EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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2.023.207,89 
13.558.652,86 

4.000,00 
0,00 
0,00 

4.000,00 
0,00 

15.589.860,75 

704.120,00 

116.945,00 
200,00 

21.000,00 
0,00 

5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

847.265,00 

0,00 
0,00 

619.425,00 
227.825,00 

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

847.265,00 

Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música 
integrada per la plantilla de funcionaris 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU i del 
del grup del PSC-CP, del grup de 

GUANYEM BARCELONA-E i del 



 
 

 

Primer. Aprovar inicialment e
a l'exercici del 2016, que ascendeix a un total quinze milions dos
setanta mil cent cinquanta
(15.270.154,85 €), el Pressupost de l'Escola de Música del Gi
ascendeix a vuit
(847.265,00 €), així com les Bases d'execució. Aprovar l'estat de 
consolidació per import total de setze milions tres
vint-i-cinc euros amb setanta

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

Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès que inclou 
funcionaris, personal eventual i personal laboral, junt amb les seves 
retribucions. 

 
Tercer.  Donar-se per assabentat de l’aprovació del pressupost presentat pel 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt adscrit i que forma part del 
pressupost del 
addicional 20a LRJPAC, 
setanta-un mil cinc

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

quinze dies hàbils mitjançant edicte que es publicarà
en el tauler d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

 
Cinquè.  El Pressupost s'en

al·legació o reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.

 
Sisè. De conformitat amb l'art. 103 bis LRBRL, aprovar la massa salarial del 

personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per import de 
1.132.762,21 €, de l'Escola de Música del Giron
€ i del Consorci de Benestar Social Gironès 
€, i publicar-la a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província pel 
termini de 20 dies.

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

1) de l'església de Sant Gregori
2) de Can Verd aguer a Sant Gregori
3) de l'escola de Sant Gregori
4) de cal Corder Vell i paller a Sant Gregori
5) de la rectoria i casa del Barber a Sant Gregori
6) del cementiri municipal a Sant Gregori
7) de la Joeria de Sant Gregori
8) del mas de la Casassa a Sant G
9) del mas Obert a Sant Gregori
10) del mas Clapés a Sant Gregori
11) de can Planas a Sant Gregori
12) del castell de Domeny a Sant Gregori

Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès per 
a l'exercici del 2016, que ascendeix a un total quinze milions dos
setanta mil cent cinquanta-quatre euros amb vuitanta

€), el Pressupost de l'Escola de Música del Gi
ascendeix a vuit-cents quaranta-set mil dos-cents seixanta

€), així com les Bases d'execució. Aprovar l'estat de 
consolidació per import total de setze milions tres-cents setanta

cinc euros amb setanta-cinc cèntims (16.371.125,75 

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

se per assabentat de l’aprovació del pressupost presentat pel 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt adscrit i que forma part del 
pressupost del Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb la disposició 
addicional 20a LRJPAC, amb el detall següent tres milions nou

un mil cinc-cents cinquanta-set amb vint-i-un euros (3.971.557,21 

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

El Pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap 
al·legació o reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

De conformitat amb l'art. 103 bis LRBRL, aprovar la massa salarial del 
personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per import de 

€, de l'Escola de Música del Gironès, per import de 541.400,21 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per import de 1.880.602,05 

a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província pel 
termini de 20 dies. 

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:
1) de l'església de Sant Gregori  

aguer a Sant Gregori  
3) de l'escola de Sant Gregori  
4) de cal Corder Vell i paller a Sant Gregori  
5) de la rectoria i casa del Barber a Sant Gregori  
6) del cementiri municipal a Sant Gregori  
7) de la Joeria de Sant Gregori  
8) del mas de la Casassa a Sant G regori  
9) del mas Obert a Sant Gregori  
10) del mas Clapés a Sant Gregori  
11) de can Planas a Sant Gregori  
12) del castell de Domeny a Sant Gregori . 
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l Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès per 
a l'exercici del 2016, que ascendeix a un total quinze milions dos-cents 

quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims 
€), el Pressupost de l'Escola de Música del Gironès, que 

cents seixanta-cinc euros 
€), així com les Bases d'execució. Aprovar l'estat de 

cents setanta-un mil cent 
inc cèntims (16.371.125,75 €). 

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

se per assabentat de l’aprovació del pressupost presentat pel 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt adscrit i que forma part del 

, d’acord amb la disposició 
amb el detall següent tres milions nou-cents 

un euros (3.971.557,21 €). 

Sotmetre l’expedient del Pressupost a informació pública pel termini de 
en el BOP de Girona i 

en el tauler d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 

tendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap 
al·legació o reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 

De conformitat amb l'art. 103 bis LRBRL, aprovar la massa salarial del 
personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per import de 

ès, per import de 541.400,21 
per import de 1.880.602,05 

a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província pel 

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



 
 

 

 
El Sr. Roca manifesta que es tracta de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i ara correspon realitzar la seva aprovació definitiva 
per part del Ple del Consell C
població de menys de 5.000 habitants. 
 
El Sr. Pellicer comenta molt breument que farà un r
que va fer en el ple anterior. D
com a BCILS tots aquest masos
treu un rèdit i en alguns s'han fet mod
accessòries.  El seu grup no ho veu clar i per aquest motiu 
darrera vegada.  
 
El president manifesta que li pertoca dir que com a Consell 
petició d'un ajuntament.  
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
l'església de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració que
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar l'església de Sant 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de S
 

El Sr. Roca manifesta que es tracta de dotze BCILS que han passat per la Comissió de 
de Catalunya i ara correspon realitzar la seva aprovació definitiva 

Ple del Consell Comarcal atenent que el municipi de Sant Gregori té una 
població de menys de 5.000 habitants.  

El Sr. Pellicer comenta molt breument que farà un recordatori de la 
. Des del seu grup no veuen massa clara la finalitat de protegir 

sos. Una part d'aquests són negocis privats dels quals se'n 
dit i en alguns s'han fet modificacions estructurals o modificacions de parts 

El seu grup no ho veu clar i per aquest motiu s'abstindran igual que la 

li pertoca dir que com a Consell Comarcal

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'església de Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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BCILS que han passat per la Comissió de 
de Catalunya i ara correspon realitzar la seva aprovació definitiva 

marcal atenent que el municipi de Sant Gregori té una 

ecordatori de la mateixa intervenció 
es del seu grup no veuen massa clara la finalitat de protegir 

ivats dels quals se'n 
ificacions estructurals o modificacions de parts 

s'abstindran igual que la 

Comarcal fem un tràmit a 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 



 
 

 

 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Verdaguer 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 cu
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declara
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arq
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar Can Verdaguer a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
l'escola de 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 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per 
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 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Verdaguer a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

ès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
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Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari Can 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

uitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

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 15 de 

ès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 



 
 

 

 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar l'escola de Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Corder Vell i paller a Sant Gregori
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la c
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 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel te
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar cal Corder Vell i paller a Sant Gregori

local. 
 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'escola de Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Corder Vell 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

forme tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel te

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

cal Corder Vell i paller a Sant Gregori com a bé cultural d’interès 
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en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari cal 

setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

ompetència 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 15 de 

forme tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès 



 
 

 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha form
rectoria i casa del Barber 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 Generalit
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comar
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar la rectoria i casa del Barber a Sant Gregori

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
cementiri municipal 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
rectoria i casa del Barber 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

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

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

la rectoria i casa del Barber a Sant Gregori

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
cementiri municipal 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 
talà (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
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r aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 

 

ulat una sol·licitud per tal que es declari la 
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 
at de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

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

cal quan el municipi tingui una població de menys de 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 17 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

la rectoria i casa del Barber a Sant Gregori com a bé cultural 

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

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 

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

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



 
 

 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar cementiri municipal 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntame
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Joeria de 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns 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 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

cementiri municipal a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist que l’Ajuntament de 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
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la decl
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 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

14 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 



 
 

 

  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar la Joeria de
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
de la Casassa a Sant Gregori 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la co
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 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 de 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Gen
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb el
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar mas de la Casassa a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Obert 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 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

la Joeria de Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

orme tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

mas de la Casassa a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

unicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Vist que l’Ajuntament de 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 
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com a bé cultural d’interès local. 

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

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari mas 

setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

mpetència 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 15 de 

orme tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
eralitat de Catalunya núm. 

6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari mas 

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



 
 

 

determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llu
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Coma
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interè
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar mas Obert a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció en 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Clapés 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant l
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Co
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’inte
 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
4, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interè

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

mas Obert a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
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determina que la catalogació dels béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

rcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
4, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
el Catàleg del Patrimoni Cultural 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari mas 

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

marcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

rès local; 



 
 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar mas Clapés a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció e
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Planas 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 bén
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Ofic
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup 
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar can Planas a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

mas Clapés a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

ès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

can Planas a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup del PP i l'abstenció del 

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
n el Catàleg del Patrimoni Cultural 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari can 

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

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

ès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 de 

ial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 



 
 

 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
castell de Domeny 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 béns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
setembre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015, en el Bu
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Declarar castell de Domeny a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
5. Aprovació de la subscripció de l'addenda de pròrrog a del Conveni de 

col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès relatius:  

 1) al programa de mediació per al lloguer social pe r a l'any 2016.
 2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016
 
El Sr. Garcia explica que el conveni co
medició pel al lloguer social i la seg
Els objectius són: impulsar el programa de mediació per al lloguer social mitjançant la 
borsa de mediació facilitant a la ciutadania la proximitat de la gestió d'aquest servei
assessorar i fer la gestió del servei en matèria d'habitatge
Generalitat de Catalunya i les tasques 
Comarcal. El 28 de març de 2014 es 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal.
fins 31 de desembre de 2014.
conveni per l'any 2016. Es mantenen tots els pactes previstos en el conveni signat l'any 

Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
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 

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

t l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 

en data 2 d’octubre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

t per a la declaració com a bé cultural d’interès local;

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

grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

castell de Domeny a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Aprovació de la subscripció de l'addenda de pròrrog a del Conveni de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal 

1) al programa de mediació per al lloguer social pe r a l'any 2016.
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016

El Sr. Garcia explica que el conveni consta de dues parts. La primera el
pel al lloguer social i la segona per a la gestió de l'oficina d'habitatge del 

impulsar el programa de mediació per al lloguer social mitjançant la 
nt a la ciutadania la proximitat de la gestió d'aquest servei

assessorar i fer la gestió del servei en matèria d'habitatge delegades per l'oficina de la 
les tasques relatives a l'oficina local d'habitatge del 

l 28 de març de 2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració inicial entre 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal. Aquest conveni 

. Porten a aprovació la formalització d'una prorroga d'aquest
s mantenen tots els pactes previstos en el conveni signat l'any 
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Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 

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 

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

t l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 

tlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
194, en data 9 d’octubre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini de 

t per a la declaració com a bé cultural d’interès local; 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

com a bé cultural d’interès local. 

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

 

Aprovació de la subscripció de l'addenda de pròrrog a del Conveni de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal 

1) al programa de mediació per al lloguer social pe r a l'any 2016.  
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016 . 

La primera el programa de 
ona per a la gestió de l'oficina d'habitatge del Consell. 

impulsar el programa de mediació per al lloguer social mitjançant la 
nt a la ciutadania la proximitat de la gestió d'aquest servei, 

delegades per l'oficina de la 
relatives a l'oficina local d'habitatge del Consell 

el conveni de col·laboració inicial entre 
quest conveni era vigent 

una prorroga d'aquest 
s mantenen tots els pactes previstos en el conveni signat l'any 



 
 

 

2015 i es marquen els imports per les actuacions
la gestió de l'oficina d'habitatge.
 
La Sra. Pineda manifesta que en els d
d'apartats que fan referència a 
quantitats. No sap si és que no les tenen o qu
mediació del lloguer hi diu 450 euros
se'ls va explicar. L'import per actuacions de gestió i seguiment serà de 200 
l'import de pagament fix en co
 
El Sr. Garcia indica que seran 
pagament fix serà de 900 euros i l'aportació màxima que estableix el pacte quart del 
conveni és de 3.450 euros. En el cas de la bestreta del pagament fix pels serveis bàsi
del conveni per la gestió de l'oficina d'habitatge l'import del pagament fix 
amb una aportació màxima de 23.750 euros. 
 
El Sr. Cornellà pregunta quantes hores hi dedica la tècnica que s'ocupa de l'oficina
 
El Sr. Garcia contesta que la tècnic
euros.  
 
Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
Programa de mediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni;
 
Atès que per tal de seguir coordinant i desplegant la pr
de mediació per al lloguer social d'habitatges al Gironès, el Consell Comarcal del Gironès 
ha manifestat l’interès en la subscripció de l'addenda de pròrroga del 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de C
Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2016
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de personal suficient per realitzar les 
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’un
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya; 
 
Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda apr
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu al programa de 
2016. 

2015 i es marquen els imports per les actuacions, per la mediació de contractes nous i per 
la gestió de l'oficina d'habitatge.  

esta que en els dos convenis en la part dels acords hi ha un seguit 
d'apartats que fan referència a qüestions econòmiques en alguns d

No sap si és que no les tenen o que hi ha algun error
diu 450 euros o 475 en el cas de desplaçaments

. L'import per actuacions de gestió i seguiment serà de 200 
l'import de pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l'aportació no 

. Garcia indica que seran els mateixos de l'any passat. En l'apartat
de 900 euros i l'aportació màxima que estableix el pacte quart del 

conveni és de 3.450 euros. En el cas de la bestreta del pagament fix pels serveis bàsi
del conveni per la gestió de l'oficina d'habitatge l'import del pagament fix 
amb una aportació màxima de 23.750 euros.  

quantes hores hi dedica la tècnica que s'ocupa de l'oficina

la tècnica fa jornada complerta però només els financen 15.000 

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

ediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 

Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni;

Atès que per tal de seguir coordinant i desplegant la prestació dels serveis del Programa 
de mediació per al lloguer social d'habitatges al Gironès, el Consell Comarcal del Gironès 
ha manifestat l’interès en la subscripció de l'addenda de pròrroga del 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2016

Consell Comarcal del Gironès disposa de personal suficient per realitzar les 
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les 
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 

19 

per la mediació de contractes nous i per 

os convenis en la part dels acords hi ha un seguit 
alguns dels quals no hi ha 

ha algun error. En el conveni de 
desplaçaments. Aquest punts ja 

. L'import per actuacions de gestió i seguiment serà de 200 euros però 
cepte de bestreta i a compte de l'aportació no hi és.  

els mateixos de l'any passat. En l'apartat 2.3 l'import de 
de 900 euros i l'aportació màxima que estableix el pacte quart del 

conveni és de 3.450 euros. En el cas de la bestreta del pagament fix pels serveis bàsics 
del conveni per la gestió de l'oficina d'habitatge l'import del pagament fix són 15.000 euros 

quantes hores hi dedica la tècnica que s'ocupa de l'oficina.  

a fa jornada complerta però només els financen 15.000 

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

ediació per el lloguer social d’habitatges en aquesta comarca, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 

Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni; 

estació dels serveis del Programa 
de mediació per al lloguer social d'habitatges al Gironès, el Consell Comarcal del Gironès 
ha manifestat l’interès en la subscripció de l'addenda de pròrroga del Conveni de 

atalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2016; 

Consell Comarcal del Gironès disposa de personal suficient per realitzar les 
a persona responsable per coordinar les 

actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015; 

Conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 

mediació per al lloguer social per a l'any 



 
 

 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’exe
 
 
Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada al Gironès, que tenia per 
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 
Dret a l’Habitatge 2009-2012; 
 
Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, que disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com
persona responsable per coordinar les actuacions amb les direccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, té interès en seguir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’assessorament en matèria d’habita
de diverses tasques de competència de la Generalitat de Catalunya;
 
Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016.

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
6. Aprovació del text del co
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcion ament d’una oficina d’habitatge.
 
El Sr. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
Consell i l'Ajuntament de Llagostera pel funcionament de l'oficina d'habitatge
d'aquesta oficina seran les d'informar i oferir els serveis derivats del projecte 
integral en el centre històric de Llagostera i per altra banda oferir els serveis d'informaci
gestió de tràmits de l'oficina d'habitatge. Per a Llagostera s'acorda una dedicació d'un 
tècnic comarcal un cop a la setmana. 
euros per dia. Aquest conveni te una vigència d'un any. S'hi ha d'afegir 
ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la Diputació de Girona hi aporti 
finançament s'eximirà als ajuntament de pagar part o la totalitat de l'import que es fixa en 
la clàusula quatre. 
 

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

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

Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada al Gironès, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de 
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 

 

Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni;

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

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

següent acord: 

Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016.

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

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

Aprovació del text del co nveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcion ament d’una oficina d’habitatge.

. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
Llagostera pel funcionament de l'oficina d'habitatge

d'aquesta oficina seran les d'informar i oferir els serveis derivats del projecte 
el centre històric de Llagostera i per altra banda oferir els serveis d'informaci

de l'oficina d'habitatge. Per a Llagostera s'acorda una dedicació d'un 
tècnic comarcal un cop a la setmana. L'import que es xifra com a cost del servei és de 65 

Aquest conveni te una vigència d'un any. S'hi ha d'afegir 
ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la Diputació de Girona hi aporti 
finançament s'eximirà als ajuntament de pagar part o la totalitat de l'import que es fixa en 
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Habitatge de Catalunya. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
cució d'aquest acord. 

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

objecte establir els termes i les condicions de 
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al 

Vist que per al 2013, 2014 i 2015 es va produir la pròrroga de l'esmentat conveni; 

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

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 2 de desembre de 2015; 

Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2016. 

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

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

nveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcion ament d’una oficina d’habitatge.  

. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
Llagostera pel funcionament de l'oficina d'habitatge. Les funcions 

d'aquesta oficina seran les d'informar i oferir els serveis derivats del projecte d'intervenció 
el centre històric de Llagostera i per altra banda oferir els serveis d'informació i 

de l'oficina d'habitatge. Per a Llagostera s'acorda una dedicació d'un 
L'import que es xifra com a cost del servei és de 65 

Aquest conveni te una vigència d'un any. S'hi ha d'afegir una clàusula que 
ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la Diputació de Girona hi aporti 
finançament s'eximirà als ajuntament de pagar part o la totalitat de l'import que es fixa en 



 
 

 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signat amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014;
 
Vist que el Consell Comarcal té en fun
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilit
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge;
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge al 
que ja està oferint el Consell Comarcal;
 
Vist que és voluntat de l'Ajuntament de Llagostera mantenir el servei d'oficina d'habitatge 
en el municipi; 
 
Vist que en data 22 de juny 2010 es va signar un prime
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'una oficina 
d'habitatge al nucli antic de Llagostera i es valora molt positivament la tasca feta fins ara i 
per això s'han anat renovant els co
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcionament 
d’habitatge. 

 
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.
 
 
7. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per al funcionament  d’una oficina d’habitatge.
 
El Sr. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
Consell i l'Ajuntament de Celrà pel funcionament de l'oficina d'habitatge. Les funcions 
d'aquesta oficina seran oferir els serveis d'informació i gestió de tràmits de l'oficina 
d'habitatge. La freqüència serà de un cop cada 15 dies com a mínim. L'import que es xifra
com a cost del servei és de 65 euros per dia. Aquest conveni te una vigència d'un any. 
S'hi ha d'afegir una clàusula que ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la 
Diputació de Girona hi aporti finançament s'eximirà als ajuntament
totalitat de l'import que es fixa en la clàusula quatre. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014;
 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signat amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014;

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

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

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

Vist que en data 22 de juny 2010 es va signar un primer conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'una oficina 
d'habitatge al nucli antic de Llagostera i es valora molt positivament la tasca feta fins ara i 
per això s'han anat renovant els convenis; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 

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

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

El Sr. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
l'Ajuntament de Celrà pel funcionament de l'oficina d'habitatge. Les funcions 

d'aquesta oficina seran oferir els serveis d'informació i gestió de tràmits de l'oficina 
d'habitatge. La freqüència serà de un cop cada 15 dies com a mínim. L'import que es xifra
com a cost del servei és de 65 euros per dia. Aquest conveni te una vigència d'un any. 
S'hi ha d'afegir una clàusula que ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la 
Diputació de Girona hi aporti finançament s'eximirà als ajuntaments
totalitat de l'import que es fixa en la clàusula quatre.  

Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l’Agència de 

lunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014;
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exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signat amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2014; 

cionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 

ació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 

nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 

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

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

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

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

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

El Sr. Garcia explica que l'objecte del conveni és establir una col·laboració entre el 
l'Ajuntament de Celrà pel funcionament de l'oficina d'habitatge. Les funcions 

d'aquesta oficina seran oferir els serveis d'informació i gestió de tràmits de l'oficina 
d'habitatge. La freqüència serà de un cop cada 15 dies com a mínim. L'import que es xifra 
com a cost del servei és de 65 euros per dia. Aquest conveni te una vigència d'un any. 
S'hi ha d'afegir una clàusula que ara mateix no hi és per estipular que en el cas que la 

s de pagar part o la 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l’Agència de 

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



 
 

 

Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protec
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge;
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a Celrà seria duplicar un servei que ja està oferint 
el Consell Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de Celrà per al funcionament de l'oficina d’habitatge.
 
Segon.  Comunicar aquest acord a 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
8. Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
Selva, per a la prestació del servei de recollida i tractament de la fracció rebuig dels 
residus municipals.  
 
El Sr. Roca explica que l'Ajuntament de Fornells ja prestava fins ara els serveis de 
recollida selectiva, vidre, paper, envasos i f
Es va demanar al Consell un informe tècnic per la millora de la recollida selectiva dels 
residus al municipi i amb la incorporació de la fracció de rebuig.
Consell Comarcal es basa en la instal·lació de contenidors de carr
l'eliminació de 15 àrees de vorera de contenidors de rebuig sense disminuir la 
contenerització i permet equilibrar el nombre de punts de recollida de residus que 
disposen de selectiva. S'afegeixen dos àrees més complertes de recollida selec
contenidors d'envasos en àrees de vorera.
tècnics del servei, els jurídics, els econòmics 
destaca una millora important
disposaran de contenidors de recollida selectiva. S'aconsegueix 
en l'eficàcia i en el temps de recollida
recollida selectiva.  
 
Que d’acord amb el Programa d’Actuac
competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de 
forma voluntària i, per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a 
prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa 
d'Actuació Comarcal (PAC); 
 
Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament de 
les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus municipals dels mun
comarca, les fraccions rebuig i la fracció orgànica, voluminosos i residus vegetals;
 

Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 

bitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protec
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge; 

Atès que crear una Oficina d’habitatge a Celrà seria duplicar un servei que ja està oferint 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

a s'aprova el següent acord: 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per al funcionament de l'oficina d’habitatge.

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 

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

Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
del servei de recollida i tractament de la fracció rebuig dels 

explica que l'Ajuntament de Fornells ja prestava fins ara els serveis de 
aper, envasos i fracció orgànica a través del Consell 

s va demanar al Consell un informe tècnic per la millora de la recollida selectiva dels 
residus al municipi i amb la incorporació de la fracció de rebuig. La proposta tècnica del 

es basa en la instal·lació de contenidors de carr
l'eliminació de 15 àrees de vorera de contenidors de rebuig sense disminuir la 
contenerització i permet equilibrar el nombre de punts de recollida de residus que 

S'afegeixen dos àrees més complertes de recollida selec
contenidors d'envasos en àrees de vorera. El text del conveni recull aquests aspectes 
tècnics del servei, els jurídics, els econòmics i de la delegació com a tal

una millora important: amb aquest conveni un 83% de les àrees 
nidors de recollida selectiva. S'aconsegueix una millora en 

temps de recollida. Tot això s'ha de traduir en millors percentatges de 

Que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal, el Consell Comarcal potà exercir les 
competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de 
forma voluntària i, per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a 

realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa 

Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament de 
les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus municipals dels mun
comarca, les fraccions rebuig i la fracció orgànica, voluminosos i residus vegetals;
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Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 

bitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 

Atès que crear una Oficina d’habitatge a Celrà seria duplicar un servei que ja està oferint 

l conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per al funcionament de l'oficina d’habitatge. 

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

Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
del servei de recollida i tractament de la fracció rebuig dels 

explica que l'Ajuntament de Fornells ja prestava fins ara els serveis de 
a a través del Consell Comarcal. 

s va demanar al Consell un informe tècnic per la millora de la recollida selectiva dels 
La proposta tècnica del 

es basa en la instal·lació de contenidors de carrega lateral, en 
l'eliminació de 15 àrees de vorera de contenidors de rebuig sense disminuir la 
contenerització i permet equilibrar el nombre de punts de recollida de residus que 

S'afegeixen dos àrees més complertes de recollida selectiva i tres 
El text del conveni recull aquests aspectes 

com a tal. Com a dada 
amb aquest conveni un 83% de les àrees del municipi 

una millora en la imatge, 
s'ha de traduir en millors percentatges de 

ió Comarcal, el Consell Comarcal potà exercir les 
competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de 
forma voluntària i, per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a 

realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa 

Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament de 
les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus municipals dels municipis de la 
comarca, les fraccions rebuig i la fracció orgànica, voluminosos i residus vegetals; 



 
 

 

Que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquests serveis a la majoria 
dels municipis de la comarca i amb excepció de la fracció rebuig, els
municipi de Fornells de la Selva;
 
Que d'acord amb el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el 
tractament dels residus muni
promoure la valorització dels residus en el marc del programa general que formuli la 
Generalitat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el segü
 
Primer. Acceptar la delegació efectuada per l'Ajuntament de Fornells de la Selva de 

la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig de la 
comarca del gironès i aprovar el text del conveni de delegació entre 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a 
la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig.

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Co

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
9. Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
Selva, per a la prestació del servei de recollida i  tractament d
restes vegetals de la comarca del Gironès.
 
El Sr. Roca explica que a la documentació d'aquest punt 
alcalde de Fornells de la selva
darrer Ple. Es tracta de formalitzar el servei 
o restes vegetals que els ha delegat l'Ajuntament de Fornells de la S
es porta a aprovació és el mateix 
municipis integrats d'aquest servei.
banyera de 6 o 9 metres cúbics i es programen les recollides setmanals de les restes 
vegetals.  
 
Que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Co
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin inclose
Programa d'Actuació Comarcal;
 
Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament 
dels residus municipals dels municipis de la comarca;
 
Que es considera el Consell Comarcal del Gironès, en
prestar el servei de recollida selectiva dels residus de poda o restes vegetals dels residus 
municipals en els municipis que li deleguin el servei, entre d’altres per l’economia d’escala 
que li permet una millor eficàcia en 
 

Que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquests serveis a la majoria 
dels municipis de la comarca i amb excepció de la fracció rebuig, els
municipi de Fornells de la Selva; 

Que d'acord amb el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el 
tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de llur jurisdicció, i han de 
promoure la valorització dels residus en el marc del programa general que formuli la 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Acceptar la delegació efectuada per l'Ajuntament de Fornells de la Selva de 
la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig de la 
comarca del gironès i aprovar el text del conveni de delegació entre 

de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a 
la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig.

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

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

Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
Selva, per a la prestació del servei de recollida i  tractament d els residus de poda o 
restes vegetals de la comarca del Gironès.  

la documentació d'aquest punt hi figurava el nom de l'anterior 
alcalde de Fornells de la selva. S'ha rectificat. Aquest punt va quedar sobre taula en el 

s tracta de formalitzar el servei de recollida i tractament dels residus de poda 
o restes vegetals que els ha delegat l'Ajuntament de Fornells de la Selva. 
es porta a aprovació és el mateix que es va aprovar en el seu dia a cadascun 
municipis integrats d'aquest servei. Per a la seva gestió s'instal·len contenidors tipus 
banyera de 6 o 9 metres cúbics i es programen les recollides setmanals de les restes 

Que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Co
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'Actuació Comarcal; 

Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament 
dels residus municipals dels municipis de la comarca; 

Que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
prestar el servei de recollida selectiva dels residus de poda o restes vegetals dels residus 
municipals en els municipis que li deleguin el servei, entre d’altres per l’economia d’escala 
que li permet una millor eficàcia en la prestació; 
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Que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquests serveis a la majoria 
dels municipis de la comarca i amb excepció de la fracció rebuig, els presta tots, al 

Que d'acord amb el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el 

cipals que s’originen en l’àmbit de llur jurisdicció, i han de 
promoure la valorització dels residus en el marc del programa general que formuli la 

Acceptar la delegació efectuada per l'Ajuntament de Fornells de la Selva de 
la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig de la 
comarca del gironès i aprovar el text del conveni de delegació entre 

de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a 
la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig. 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva. 

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

Aprovació del text del conveni de delegació amb l’A juntament de Fornells de la 
els residus de poda o 

figurava el nom de l'anterior 
uedar sobre taula en el 

de recollida i tractament dels residus de poda 
elva. El conveni que 

en el seu dia a cadascun pels 14 
'instal·len contenidors tipus 

banyera de 6 o 9 metres cúbics i es programen les recollides setmanals de les restes 

Que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 

s de manera expressa en el 

Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i tractament 

titat supramunicipal idònia per 
prestar el servei de recollida selectiva dels residus de poda o restes vegetals dels residus 
municipals en els municipis que li deleguin el servei, entre d’altres per l’economia d’escala 



 
 

 

Que segons el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus
tractament dels residus municipals que s’originen en l’
 
Atès que l'Ajuntament de Fornells de la Selva, mitjançant acord del ple de data 28 de juliol 
de 2015, ha delegat la prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o 
restes vegetals del municipi de Fornells d
Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Acceptar la delegació efectuada per 

la prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o restes  
vegetals de la comarca del Gironès
entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, 
per a la prestació del
restes vegetals de la comarca del Gironès.

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
10. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic per a la 
recollida i tractament de la poda o restes vegetals .
 
El Sr. Roca explica que el contracte actual que va entrar en 
vigència anual prorrogable per vuit anys més.
de febrer i tal i com es va quedar en aquest plenari el 24 de novembre es va no
l'empresa AJ RUZ la no renovació del contracte.
municipis: Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, 
Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Des
Julià de Ramis i Sarrià de Ter.
diferents indrets de la comarca.
D'aquests 50 contenidors 39 són en règim de lloguer pels ajuntaments. La re
règim de propietat. Els contenidors que tenen 
que es va fer des del consell comarcal sol·
contenidors en nom dels ajuntaments
d'acord amb les demandes dels 
recollida i el tractament de les restes vegetals i és responsabilitat de l'adjudicatari procedir 
a netejar, si s'escau, tots els impropis que pugui
l'exemple de pneumàtics, pots de pintura.
aportarà les restes vegetals per al seu tractament
el servei de retolació, mantenime
euros per servei iva inclòs 
contenidor. La contractació té un 
consellers i consellers tenien a 
 
El Sr. Palacio manifesta la importància
posiciona i que dóna les condicions que el 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el 
tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de llur jurisdicció;

Atès que l'Ajuntament de Fornells de la Selva, mitjançant acord del ple de data 28 de juliol 
de 2015, ha delegat la prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o 
restes vegetals del municipi de Fornells de la Selva en favor del Consell Comarcal del 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Acceptar la delegació efectuada per l'Ajuntament de Fornells de la Selva de 
prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o restes  

vegetals de la comarca del Gironès i aprovar el text del conveni de delegació 
entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, 
per a la prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o 
restes vegetals de la comarca del Gironès. 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

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

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic per a la 
recollida i tractament de la poda o restes vegetals . 

. Roca explica que el contracte actual que va entrar en vigència l'any
vigència anual prorrogable per vuit anys més. La nova anualitat finalitzava el proper mes 
de febrer i tal i com es va quedar en aquest plenari el 24 de novembre es va no
l'empresa AJ RUZ la no renovació del contracte. Actualment aquest servei es presta a 14 
municipis: Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, 
Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Des

i Sarrià de Ter. Es disposa de 50 contenidors tipus banyera ubicats en 
diferents indrets de la comarca. La majoria es buiden amb una freqüència
D'aquests 50 contenidors 39 són en règim de lloguer pels ajuntaments. La re

Els contenidors que tenen en regim de propietat ho són per una 
comarcal sol·licitant una subvenció per l'adquis

ajuntaments. Aquest servei pot ser susceptible d'ampliacions 
d'acord amb les demandes dels ajuntaments que s'hi vulguin sumar.
recollida i el tractament de les restes vegetals i és responsabilitat de l'adjudicatari procedir 

si s'escau, tots els impropis que puguin aparèixer en els contenidors i posa 
e pneumàtics, pots de pintura. Se sol·licita al concessionari que especifiqui on 

aportarà les restes vegetals per al seu tractament. Fins ara se'n feia compostatge
el servei de retolació, manteniment i neteja dels contenidors. S'estableix un cost de 39.61 

 i de 21,00 euros sense iva al mes pel lloguer de cada 
té un import total de 104.605,82 euros IVA inclòs.

i consellers tenien a disposició els criteris de valoració per a l'adjudicació.

importància que té aquest document. És un document que ens 
posiciona i que dóna les condicions que el Consell Comarcal ha d'utilitzar per contrac
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Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el 

àmbit de llur jurisdicció; 

Atès que l'Ajuntament de Fornells de la Selva, mitjançant acord del ple de data 28 de juliol 
de 2015, ha delegat la prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o 

e la Selva en favor del Consell Comarcal del 

l'Ajuntament de Fornells de la Selva de 
prestació del servei de recollida i tractament dels residus de poda o restes  

del conveni de delegació 
entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, 

servei de recollida i tractament dels residus de poda o 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Fornells de la Selva. 

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

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic per a la 

l'any 2013, tenia una 
La nova anualitat finalitzava el proper mes 

de febrer i tal i com es va quedar en aquest plenari el 24 de novembre es va notificar a 
Actualment aquest servei es presta a 14 

municipis: Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, 
Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant 

Es disposa de 50 contenidors tipus banyera ubicats en 
freqüència setmanal. 

D'aquests 50 contenidors 39 són en règim de lloguer pels ajuntaments. La resta són en 
en regim de propietat ho són per una gestió 

licitant una subvenció per l'adquisició d'aquests 
ceptible d'ampliacions 

que s'hi vulguin sumar. El servei inclou la 
recollida i el tractament de les restes vegetals i és responsabilitat de l'adjudicatari procedir 

n aparèixer en els contenidors i posa 
Se sol·licita al concessionari que especifiqui on 

compostatge. S'inclou 
S'estableix un cost de 39.61 

mes pel lloguer de cada 
import total de 104.605,82 euros IVA inclòs. Tots els 

els criteris de valoració per a l'adjudicació.  

s un document que ens 
ha d'utilitzar per contractar 



 
 

 

una empresa. Aquest document és tant important c
criteris avaluables. Vol parlar sobre els 
una banda criteris avaluables 
després els criteris avaluables mitjançant un judici
que aquests passessin a dir-se qualitatius
concepte massa subjectiu. Demana aquest canvi d
els vol parlar dels percentatges.
entén que l'empresa els pot aconseguir tots o no
corresponen a la part quantitativa i 30 
funció de l'oferta econòmica i per la b
seva compra 5 punts cadascuna
part qualitativa que està valorada amb 30 punts.
i vol que també en quedi constància 
organització, mitjans personals, qualificació, condicions laborals.
precedent. No fa aquesta reflexió per qüestions merament ideològiques.
hagi tingut l'empresa amb els seus treballadors ens repercuteix directa o indirectament a 
nosaltres com a institució i a la població del Gironès.
refereix. En aquest document tenim la po
condicions que condicionin donant més importància a unes qüestions quali
conscients que les qüestions
s'hauria de donar més pes a les condicions laborals. És import
posicionar respecte les condicions laborals que en
tard o més d'hora si l'empresa en 
siguin optimes. El seu vot serà l'abstenció
la qualificació i el detall del conveni laboral haurien de tenir des del punt de vista polític 
més importància. Reitera el 
qualitatius.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que 
més quan sabem quin cost té el servei atenent que es tracta d'un servei molt co
que hi ha d'haver uns treballadors que recullen unes restes i les porten a tractar
Permetre aquestes baixades 
baixes temeràries creu que és molt arriscat
perquè llavors passa el que passa
laborals. Hauríem de ser més innovadors i atorgar
basar-ho tant, com sempre, amb el tema econòmic. 
econòmica i només 15 punts entre el conveni, 
i els mitjans materials. Per aconseguir aquests 15 punts on hi ha els dre
treballadors s'han de complir molts paràmetres per aconseguir
una oferta rebentant preus s'aconsegueixen 
ser la manera i recorda que
licitacions clàusules socials per introduir altres col·lectius en els 
aquest darrer punt té clar que és una decisió del govern. Es poden
utilitzades o se'n poden buscar 
legislatius i per la crisi.  
 
El president comenta pel que fa al 
que és un tema que marca la normativa. Pel que 
Cornellà que és cert que es podrien haver escollit altres criteris 
aquesta formula. Li respon 
competències i el Departament d'Empresa i Ocu

st document és tant important com ho són les seves condicions i els 
sobre els criteris que es troben estipulats 

una banda criteris avaluables mitjançant formules o xifres per tant són 
després els criteris avaluables mitjançant un judicis de valor que el seu grup els agradaria 

se qualitatius. Creu que el concepte judicis de valor queda un 
Demana aquest canvi de redactat en el document.

els percentatges. Veiem que s'avaluarà amb un màxim 
que l'empresa els pot aconseguir tots o no. Dins d'aquesta xifra hi ha 70 

a la part quantitativa i 30 punts a la qualitativa. El primer 
i per la baixa en el cost del lloguer de contenidors 

cadascuna. El seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt per la 
stà valorada amb 30 punts. Ho va manifestar a la Junta de Portaveus 

i vol que també en quedi constància en el Ple. Es fa referència a la memòria de gestió, 
organització, mitjans personals, qualificació, condicions laborals. Manifesta que t

. No fa aquesta reflexió per qüestions merament ideològiques.
hagi tingut l'empresa amb els seus treballadors ens repercuteix directa o indirectament a 

a la població del Gironès. Suposa que tothom sap al que e
En aquest document tenim la possibilitat d'arribar a un acord 

donant més importància a unes qüestions quali
qüestions quantitatives també tenen molt de pes però 

pes a les condicions laborals. És important perquè ens podem 
e les condicions laborals que ens afectaran directa o indirectament més 

tard o més d'hora si l'empresa en qüestió no arriba a donar unes condicions laborals que 
El seu vot serà l'abstenció perquè consideren que les condic

la qualificació i el detall del conveni laboral haurien de tenir des del punt de vista polític 
ra el canvi de la denominació de judici de valor 

manifesta que donar 60 punts amb per l'oferta econòmica
més quan sabem quin cost té el servei atenent que es tracta d'un servei molt co
que hi ha d'haver uns treballadors que recullen unes restes i les porten a tractar
Permetre aquestes baixades del 20% i en el cas de ser superiors estudiar que no siguin 

reu que és molt arriscat. No es pot pretendre tenir un preu
rquè llavors passa el que passa i és que els treballadors no estan amb els convenis 

Hauríem de ser més innovadors i atorgar punts per altre tipus de coses i no 
ho tant, com sempre, amb el tema econòmic. S'atorguen 60 punts per l

i només 15 punts entre el conveni, la memòria de gestió, els mitjans personals 
mitjans materials. Per aconseguir aquests 15 punts on hi ha els dre

complir molts paràmetres per aconseguir-los. En
una oferta rebentant preus s'aconsegueixen 60 punts directes. Pensen que no haur
ser la manera i recorda que el Consell Comarcal antigament havia estipulat en les 

socials per introduir altres col·lectius en els conc
té clar que és una decisió del govern. Es poden canviar les 

poden buscar d'altres que afavoreixin altres sectors tocats pels canvis 

pel que fa al que ha comentat el Sr. Palacio de canviar el nom creu 
que és un tema que marca la normativa. Pel que fa als temes de puntuació li respon al Sr. 

que és cert que es podrien haver escollit altres criteris però s'ha optat per 
respon al Sr. Palacio que el Consell té atorgades 

competències i el Departament d'Empresa i Ocupació en té unes altres.
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om ho són les seves condicions i els 
es troben estipulats a la pagina 15. Per 

 criteris quantitatius i 
de valor que el seu grup els agradaria 

judicis de valor queda un 
el document. Tot seguit 

màxim de 100 punts que 
xifra hi ha 70 punts que 

El primer atorga 60 punts en 
cost del lloguer de contenidors o per la 

El seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt per la 
Ho va manifestar a la Junta de Portaveus 
Es fa referència a la memòria de gestió, 

Manifesta que tenim un 
. No fa aquesta reflexió per qüestions merament ideològiques. El tractament que 

hagi tingut l'empresa amb els seus treballadors ens repercuteix directa o indirectament a 
Suposa que tothom sap al que es 

ssibilitat d'arribar a un acord per poder tenir unes 
donant més importància a unes qüestions qualitatives. Son 

quantitatives també tenen molt de pes però creuen que 
t perquè ens podem 

s afectaran directa o indirectament més 
no arriba a donar unes condicions laborals que 
perquè consideren que les condicions laborals, 

la qualificació i el detall del conveni laboral haurien de tenir des del punt de vista polític 
judici de valor per criteris 

per l'oferta econòmica és molt perillós i 
més quan sabem quin cost té el servei atenent que es tracta d'un servei molt concret en el 
que hi ha d'haver uns treballadors que recullen unes restes i les porten a tractar-les. 

i en el cas de ser superiors estudiar que no siguin 
tenir un preu rebentat 

és que els treballadors no estan amb els convenis 
punts per altre tipus de coses i no 

S'atorguen 60 punts per l'oferta 
els mitjans personals 

mitjans materials. Per aconseguir aquests 15 punts on hi ha els drets laborals dels 
los. En canvi presentant 

60 punts directes. Pensen que no hauria de 
havia estipulat en les 
concursos. Tot i que 

canviar les formules 
que afavoreixin altres sectors tocats pels canvis 

que ha comentat el Sr. Palacio de canviar el nom creu 
fa als temes de puntuació li respon al Sr. 

però s'ha optat per 
té atorgades una sèrie de 

ció en té unes altres. Les competències 



 
 

 

del Consell són per prestar uns serveis a un 
ho fem.  
 
El Sr. Roca comenta que es convocarà la mesa de contractació en la que hi són presents 
tots els grups comarcals. De la mateixa manera que vam decidir tots junts 
contracte i licitar-lo de nou tots plegats vetllaran perquè les 
compleixin vetllant per garantir un bon preu pels ajuntament
 
Atès que la vigència del contracte actual per a la prestació del Servei de recollida i 
tractament de la poda i restes vegetals és anual, finalitzant la seva durada el proper me
de febrer;  
 
D'acord amb les demandes de diferents alcaldes i representants municipals, s'ha 
denunciat l'actual contracte i és d'interès procedir novament a la licitació del servei de 
recollida i tractament de les restes de poda;
 
Actualment aquest servei abasta els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà 
de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant 
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Es disposa de 50 
contenidors tipus banyera ubicats en diferents indrets de la comarca, els quals es buiden, 
la majoria d'ells, amb una freqüència setmanal. La majoria d'aquests contenidors són en 
règim de lloguer; 
 
Atès que la prestació d’aquest servei abastarà als municipis de la comarca del Gi
que han signat (o puguin signar) a aquest efecte el conveni de delegació corresponent 
amb el Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV
BARCELONA-E. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
corresponent a la licitació
residus de poda o restes vegetals dels municipis de la comarca del Gironès 
que s’hi han volgut adherir.

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 

han de regir l’esmentada contractació i el plec de clàusules tè
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

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

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

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 

del Consell són per prestar uns serveis a un ajuntament que els hi demana i així és com 

l Sr. Roca comenta que es convocarà la mesa de contractació en la que hi són presents 
. De la mateixa manera que vam decidir tots junts 

tots plegats vetllaran perquè les condicions
per garantir un bon preu pels ajuntaments.      

Atès que la vigència del contracte actual per a la prestació del Servei de recollida i 
tractament de la poda i restes vegetals és anual, finalitzant la seva durada el proper me

D'acord amb les demandes de diferents alcaldes i representants municipals, s'ha 
denunciat l'actual contracte i és d'interès procedir novament a la licitació del servei de 
recollida i tractament de les restes de poda; 

i abasta els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà 
de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant 
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Es disposa de 50 

ra ubicats en diferents indrets de la comarca, els quals es buiden, 
la majoria d'ells, amb una freqüència setmanal. La majoria d'aquests contenidors són en 

Atès que la prestació d’aquest servei abastarà als municipis de la comarca del Gi
que han signat (o puguin signar) a aquest efecte el conveni de delegació corresponent 
amb el Consell Comarcal del Gironès; 

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

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

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
corresponent a la licitació del Servei públic de recollida i tractament
residus de poda o restes vegetals dels municipis de la comarca del Gironès 
que s’hi han volgut adherir. 

Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 
han de regir l’esmentada contractació i el plec de clàusules tè

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

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

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
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que els hi demana i així és com 

l Sr. Roca comenta que es convocarà la mesa de contractació en la que hi són presents 
. De la mateixa manera que vam decidir tots junts no renovar el 

condicions de l'empresa es 

Atès que la vigència del contracte actual per a la prestació del Servei de recollida i 
tractament de la poda i restes vegetals és anual, finalitzant la seva durada el proper mes 

D'acord amb les demandes de diferents alcaldes i representants municipals, s'ha 
denunciat l'actual contracte i és d'interès procedir novament a la licitació del servei de 

i abasta els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà 
de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart, Salt, Sant 
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Es disposa de 50 

ra ubicats en diferents indrets de la comarca, els quals es buiden, 
la majoria d'ells, amb una freqüència setmanal. La majoria d'aquests contenidors són en 

Atès que la prestació d’aquest servei abastarà als municipis de la comarca del Gironès 
que han signat (o puguin signar) a aquest efecte el conveni de delegació corresponent 

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

NA EN COMÚ-GUANYEM 

Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 

el Servei públic de recollida i tractament dels 
residus de poda o restes vegetals dels municipis de la comarca del Gironès 

Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 
han de regir l’esmentada contractació i el plec de clàusules tècniques. 

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

r procediment obert, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 



 
 

 

incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdue
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar a la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució.

 
11. Apr ovació de l’expedient de licitació del contracte de l subministrament de 
contenidors de residus.  
 
El Sr. Roca explica que els ajuntaments de Campllong, C
Martí de Llémena i Fornells de la Selva han sol·licitat ren
de selectiva. Es canviaran els 
amb càrrega lateral. El parc de contenidors de selectiva d'aquests municipis és vell i està 
deteriorat. Amb aquesta renovació es millorarà la ima
servei, un model de recollida selectiva més eficient que l'actual i millorar els índex de 
recollida selectiva. La proposta de renovació de contenidors en alguns 
esdevé una oportunitat per millorar l'actual 
groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 
rebuig. Explica que tenen l'experiència del municipi de Sant Julià de Ramis on els 
resultats han estat satisfactoris doblan
de selectiva en aquests municipis es compartirà amb e
Sant Julià de Ramis i Flaçà mitjançant 
té per objecte l'adquisició de 242 unitats amb les guies d'anclatgle incloses. Tots els 
consellers i conselleres tenen a disposició els criteris avaluables. El 
ascendeix a 177.034,92 euros sense IVA, els quals es 
dels ajuntaments i de l'Agència de Residus amb el suport d'Ecoembes.
 
Vist l'interès de diversos ajuntaments de la comarca per renovar l'actual parc de 
contenidors de selectiva, molt vell i deteriorat, millorar la imatge i la eficiència del servei de 
recollida, i alhora millorar els índexs de recollida selectiva, ja que la renovació dels 
contenidors anirà acompanyada d'un seguit d'accions de sensibilització, per tal de 
sensibilitzar als ciutadans en la importància de col·laborar en la recollida selectiva;
 
Atès que la proposta de renovació de contenidors, en alguns ajuntaments esdevé una 
oportunitat per a millorar el model actual de recollida de residus, apropant el contenidor 
groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 
rebuig, especialment en aquelles àrees on no hi ha recollida selectiva;
 
Atès que s'aprofita la sinèrgia positiva del fet que són varis els municipis de la comarca 
que canvien el servei cap a càrrega lateral, el que permet compartir rutes i despeses de 
transport a les plantes de tractament;
 
Vistes les sol·licituds dels ajuntaments de Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant 
Martí de Llémena i Fornells de la Selva;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el se
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 

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

ovació de l’expedient de licitació del contracte de l subministrament de 

El Sr. Roca explica que els ajuntaments de Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant 
Martí de Llémena i Fornells de la Selva han sol·licitat renovar l'actual 

. Es canviaran els contenidors tipus iglú amb carrega superior per contenidors
El parc de contenidors de selectiva d'aquests municipis és vell i està 

deteriorat. Amb aquesta renovació es millorarà la imatge i s'aprofita per 
servei, un model de recollida selectiva més eficient que l'actual i millorar els índex de 

a proposta de renovació de contenidors en alguns 
esdevé una oportunitat per millorar l'actual recollida de residus apropant el contenidor 
groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 

l'experiència del municipi de Sant Julià de Ramis on els 
resultats han estat satisfactoris doblant la recollida d'envasos i reduin

municipis es compartirà amb el que s'està prestant actualment a 
mitjançant carrega lateral. El subministrament de contenidors 

sició de 242 unitats amb les guies d'anclatgle incloses. Tots els 
consellers i conselleres tenen a disposició els criteris avaluables. El pressupost
ascendeix a 177.034,92 euros sense IVA, els quals es finançaran amb les aportacions 

aments i de l'Agència de Residus amb el suport d'Ecoembes.

Vist l'interès de diversos ajuntaments de la comarca per renovar l'actual parc de 
contenidors de selectiva, molt vell i deteriorat, millorar la imatge i la eficiència del servei de 

lhora millorar els índexs de recollida selectiva, ja que la renovació dels 
contenidors anirà acompanyada d'un seguit d'accions de sensibilització, per tal de 
sensibilitzar als ciutadans en la importància de col·laborar en la recollida selectiva;

la proposta de renovació de contenidors, en alguns ajuntaments esdevé una 
oportunitat per a millorar el model actual de recollida de residus, apropant el contenidor 
groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 

buig, especialment en aquelles àrees on no hi ha recollida selectiva; 

Atès que s'aprofita la sinèrgia positiva del fet que són varis els municipis de la comarca 
que canvien el servei cap a càrrega lateral, el que permet compartir rutes i despeses de 

port a les plantes de tractament; 

Vistes les sol·licituds dels ajuntaments de Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant 
Martí de Llémena i Fornells de la Selva; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
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incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
s previ informe favorable de la 

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

ovació de l’expedient de licitació del contracte de l subministrament de 

ervià de Ter, Llambilles, Sant 
ar l'actual parc de contenidors 

arrega superior per contenidors 
El parc de contenidors de selectiva d'aquests municipis és vell i està 

s'aprofita per implantar un nou 
servei, un model de recollida selectiva més eficient que l'actual i millorar els índex de 

a proposta de renovació de contenidors en alguns ajuntaments 
recollida de residus apropant el contenidor 

groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 
l'experiència del municipi de Sant Julià de Ramis on els 

nt el rebuig. El servei 
l que s'està prestant actualment a 
El subministrament de contenidors 

sició de 242 unitats amb les guies d'anclatgle incloses. Tots els 
pressupost de licitació 

amb les aportacions 
aments i de l'Agència de Residus amb el suport d'Ecoembes.  

Vist l'interès de diversos ajuntaments de la comarca per renovar l'actual parc de 
contenidors de selectiva, molt vell i deteriorat, millorar la imatge i la eficiència del servei de 

lhora millorar els índexs de recollida selectiva, ja que la renovació dels 
contenidors anirà acompanyada d'un seguit d'accions de sensibilització, per tal de 
sensibilitzar als ciutadans en la importància de col·laborar en la recollida selectiva; 

la proposta de renovació de contenidors, en alguns ajuntaments esdevé una 
oportunitat per a millorar el model actual de recollida de residus, apropant el contenidor 
groc d'envasos a cadascuna de les àrees de residus i reduint el nombre de contenidors de 

 

Atès que s'aprofita la sinèrgia positiva del fet que són varis els municipis de la comarca 
que canvien el servei cap a càrrega lateral, el que permet compartir rutes i despeses de 

Vistes les sol·licituds dels ajuntaments de Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant 

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



 
 

 

del subministrament de contenidors de càrrega lateral, per a la recollida de 
residus atenent una pluralitat de criteris de valoració.

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 

han de regir l’esmentada contractació i el
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anu
licitació per procediment obert, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.

 
Quart.  Aprovar el text de l'annex al Conveni marc de delegació al Consell Comarcal 

per a la prestac
cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals dels ajuntaments de 
Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant Martí de llémena i Fornells de la 
Selva, de modificació de l'actual sist
model de recollida amb càrrega lateral i de subministrament dels nous 
contenidors de residus.

 
Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 

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

 
12. Aprovació de les ratificacions següents:
1) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Gironès, de data 3 de
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Sau s" i d'aprovació del text del 
conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de V iladasens per 
l’exercici de les competències municipals de contra ctació de l’obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Sau s";
2) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Giron
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret" i d'aprovac
text del conveni entre el Consell Comarcal del Giro nès i l’Ajuntament de Viladasens 
per l’exercici de les competències municipals de co ntractació de l’obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret";
3) decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de da ta 3 de 
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines" i d'apro
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens p er l’exercici de les 
competències municipals de contractació de l’obra t itulada "Serveis bàsics a 
Fellines".  
 

subministrament de contenidors de càrrega lateral, per a la recollida de 
residus atenent una pluralitat de criteris de valoració. 

Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 
han de regir l’esmentada contractació i el plec de clàusules tècniques.

Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 
clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anu
licitació per procediment obert, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. 

Aprovar el text de l'annex al Conveni marc de delegació al Consell Comarcal 
ió del servei de recollida selectiva i valorització del paper i 

cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals dels ajuntaments de 
Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant Martí de llémena i Fornells de la 
Selva, de modificació de l'actual sistema de recollida amb càrrega superior al 
model de recollida amb càrrega lateral i de subministrament dels nous 
contenidors de residus. 

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

nsell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució.

Aprovació de les ratificacions següents:  
1) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Gironès, de data 3 de
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Sau s" i d'aprovació del text del 

el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de V iladasens per 
l’exercici de les competències municipals de contra ctació de l’obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Sau s";  
2) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Giron
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret" i d'aprovac
text del conveni entre el Consell Comarcal del Giro nès i l’Ajuntament de Viladasens 
per l’exercici de les competències municipals de co ntractació de l’obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret";

presidència del Consell Comarcal del Gironès, de da ta 3 de 
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines" i d'apro vació del text del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens p er l’exercici de les 
competències municipals de contractació de l’obra t itulada "Serveis bàsics a 
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subministrament de contenidors de càrrega lateral, per a la recollida de 

Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 
plec de clàusules tècniques. 

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

 

Aprovar el text de l'annex al Conveni marc de delegació al Consell Comarcal 
ió del servei de recollida selectiva i valorització del paper i 

cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals dels ajuntaments de 
Campllong, Cervià de Ter, Llambilles, Sant Martí de llémena i Fornells de la 

ema de recollida amb càrrega superior al 
model de recollida amb càrrega lateral i de subministrament dels nous 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 
amitació i execució d’aquest acord, 

incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar a la Presidència del 

nsell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

1) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Gironès, de data 3 de  
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Sau s" i d'aprovació del text del 

el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de V iladasens per 
l’exercici de les competències municipals de contra ctació de l’obra titulada 

2) decret de la presidència del Consell Comarcal de l Giron ès, de data 3 de 
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret" i d'aprovac ió del 
text del conveni entre el Consell Comarcal del Giro nès i l’Ajuntament de Viladasens 
per l’exercici de les competències municipals de co ntractació de l’obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al M olí d'en Moret";  

presidència del Consell Comarcal del Gironès, de da ta 3 de 
novembre de 2015, d'acceptació de la delegació de l 'exercici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la con tractació de l'obra titulada 

vació del text del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens p er l’exercici de les 
competències municipals de contractació de l’obra t itulada "Serveis bàsics a 



 
 

 

El Sr. Garcia explica que aquests són els decrets d
Consell Comarcal Gironès la contractació de diferents obres d'arranjament de diferents 
camins en el municipi de Viladasens. Es 
perquè s'havien d'aprovar per urgència abans
complir els terminis per poder percebre 
l'Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus
euros. A aquesta licitació s'hi van presentar 
Girona amb un preu de 61.047,81 euros. La segona 
de Viladasens al Molí d'en Moret.
presentar vuit licitadors i es va adjudicar 
de 38.643,26 euros. La tercer
191.467,36 euros. Es van prese
amb un import total de 142.604,89 euros. 
 
Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015  mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus", obra inclosa en el Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1559, i l'aprovació del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Viladasens;
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus";
 
Vist el decret de la presidència del 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada "Arranjament dels camins 
del Mas Vila i del Mas Saus" i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus";
 
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 3 de novembre de 2015,
competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus" i 
aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les c
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del 
Mas Saus". 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
Vista l'acord del Ple de l'ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra t
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret", obra inclosa en el Pla 

aquests són els decrets de presidència referits a la delegació al
Gironès la contractació de diferents obres d'arranjament de diferents 

de Viladasens. Es va portar a terme per decret de presidència 
perquè s'havien d'aprovar per urgència abans del dia 31 de desembre de 2015 per 
complir els terminis per poder percebre subvencions. es tracta de tres 
l'Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus amb un preu de licitació de 71.820 

. A aquesta licitació s'hi van presentar set empreses. Es va adjudicar a A
Girona amb un preu de 61.047,81 euros. La segona obra: Pavimentació del camí del nucli 
de Viladasens al Molí d'en Moret. El seu preu de licitació és de 49.682,77 euros. Es 
presentar vuit licitadors i es va adjudicar a l'empresa Construccions Rubau amb un import 

tercera obra: Serveis bàsics a Fellines amb un preu de licitació de 
s van presentar vuit empreses i s'ha adjudicat a Con

amb un import total de 142.604,89 euros.   

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015  mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra titulada 

dels camins del Mas Vila i del Mas Saus", obra inclosa en el Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1559, i l'aprovació del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Viladasens; 

del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus"; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada "Arranjament dels camins 

" i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus";

osta 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 3 de novembre de 2015, acceptar la delegació de l'exercici de les 

s municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus" i 
aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens. 

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

Vista l'acord del Ple de l'ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra t
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret", obra inclosa en el Pla 
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e presidència referits a la delegació al 
Gironès la contractació de diferents obres d'arranjament de diferents 

per decret de presidència 
del dia 31 de desembre de 2015 per tal de 

es tracta de tres obres. La primera: 
preu de licitació de 71.820 

s va adjudicar a Aglomerats 
obra: Pavimentació del camí del nucli 

preu de licitació és de 49.682,77 euros. Es van 
nstruccions Rubau amb un import 

amb un preu de licitació de 
tar vuit empreses i s'ha adjudicat a Construccions Rubau 

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015  mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra titulada 

dels camins del Mas Vila i del Mas Saus", obra inclosa en el Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1559, i l'aprovació del conveni 

del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 

Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada "Arranjament dels camins 

" i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus"; 

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

s municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del Mas Saus" i 
aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

ompetències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Arranjament dels camins del Mas Vila i del 

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

Vista l'acord del Ple de l'ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipals de contractació de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret", obra inclosa en el Pla 



 
 

 

únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1561, i 
l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament
Viladasens; 
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en M
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada 
del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret"
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les 
competències municipals de contractació de l’obra titulada 
nucli de Viladasens al Molí d'en Moret"
 
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 3 de novembre de 2015,
competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada 
Moret" i aprovar el text del conveni
l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada 
al Molí d'en Moret"

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, 
qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de l'obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 
anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1559, i l'aprovació del con
Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Viladasens;
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
" Serveis bàsics a Fellines "; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de 
i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.

únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1561, i 
l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret"; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí 
del nucli de Viladasens al Molí d'en Moret" i d'aprovació del text del conveni entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les 
competències municipals de contractació de l’obra titulada "Pavimentació del camí del 
nucli de Viladasens al Molí d'en Moret"; 

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 
3 de novembre de 2015, acceptar la delegació de l'exercici de les 

competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en 

i aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 
contractació de l’obra titulada "Pavimentació del camí del nucli de Viladasens 
al Molí d'en Moret". 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens. 

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

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, 
qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de l'obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 
anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1559, i l'aprovació del conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Viladasens; 

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Viladasens per la contractació de l'obra titulada "Serveis bàsics a Fellines" 
i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

30 

únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012 núm. d'actuació 2012/1561, i 
l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 

"Pavimentació del camí 
i d'aprovació del text del conveni entre el 

Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les 
entació del camí del 

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

competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens al Molí d'en 

entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Viladasens per l’exercici de les competències municipals de 

"Pavimentació del camí del nucli de Viladasens 

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

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Viladasens, de 2 d'octubre de 2015, mitjançant el 
qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de l'obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 

veni entre el Consell 

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 de novembre 
de 2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 

l'obra titulada "Serveis bàsics a Fellines" 
i d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Viladasens per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 



 
 

 

 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 3 de novembre de 2015,
competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Serveis bàsics a Fellines" i aprovar el text del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per 
l’exercici de les competèncie
"Serveis bàsics a Fellines".

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens.
 
Tercer.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necess
 
13. Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matè ria de promoció turística.
 
El Sr. Roca explica que aquest és el conveni comarcal 
bianualment i s'ha modificat aquest aspecte establint una renovació anual 
municipi que el tingui signat hi estigui interessat. 
municipi en funció del nombre d'habitants i els 
no s'ha modificat respecte l'anterior conveni
compromisos per part del Consell 
de la comarca del Gironès.   
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès, des del febrer de l’any 2005, està promocionant 
turísticament la comarca del Gironès sota l’emblema “Gironès, terra de passeig”;
 
Atès que en data 24 d’octubre de 2006 el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de 
Girona i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya van signar 
el conveni de col·laboració per a la gestió del Pla de Foment Gironès
 
Atès que per part del Consell Comarcal del Gironès s’ha establert com a forma de treball 
presa de decisions la concertació amb els representants del sector públic i privat amb 
interessos en l’àmbit del turisme;
 
Vist que és voluntat dels ajuntaments interessats en signar el conveni de seguir potenciant 
els recursos turístics del seu municipi
per un turisme familiar i de qualitat;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboraci

del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció 
turística. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als 
 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 3 de novembre de 2015, acceptar la delegació de l'exercici de
competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Serveis bàsics a Fellines" i aprovar el text del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per 
l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra titulada 
"Serveis bàsics a Fellines". 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens. 

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

Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matè ria de promoció turística.

El Sr. Roca explica que aquest és el conveni comarcal de turisme. F
i s'ha modificat aquest aspecte establint una renovació anual 

municipi que el tingui signat hi estigui interessat. L'import dels convenis varia per 
municipi en funció del nombre d'habitants i els recursos turístics que tenen. Aquest import 
no s'ha modificat respecte l'anterior conveni. Aquest conveni estipula els acords i els 

onsell Comarcal i dels ajuntaments en la dinamització turística 

que el Consell Comarcal del Gironès, des del febrer de l’any 2005, està promocionant 
turísticament la comarca del Gironès sota l’emblema “Gironès, terra de passeig”;

Atès que en data 24 d’octubre de 2006 el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de 
Girona i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya van signar 
el conveni de col·laboració per a la gestió del Pla de Foment Gironès-Girona;

Atès que per part del Consell Comarcal del Gironès s’ha establert com a forma de treball 
presa de decisions la concertació amb els representants del sector públic i privat amb 
interessos en l’àmbit del turisme; 

Vist que és voluntat dels ajuntaments interessats en signar el conveni de seguir potenciant 
els recursos turístics del seu municipi, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant 
per un turisme familiar i de qualitat; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
la delegació de l'exercici de les 

competències municipals de l'Ajuntament de Viladasens per la contractació 
de l'obra titulada "Serveis bàsics a Fellines" i aprovar el text del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Viladasens per 

s municipals de contractació de l’obra titulada 

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

Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matè ria de promoció turística.  

Fins ara es renovava 
i s'ha modificat aquest aspecte establint una renovació anual sempre el 

L'import dels convenis varia per cada 
recursos turístics que tenen. Aquest import 

. Aquest conveni estipula els acords i els 
omarcal i dels ajuntaments en la dinamització turística 

que el Consell Comarcal del Gironès, des del febrer de l’any 2005, està promocionant 
turísticament la comarca del Gironès sota l’emblema “Gironès, terra de passeig”; 

Atès que en data 24 d’octubre de 2006 el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de 
Girona i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya van signar 

Girona; 

Atès que per part del Consell Comarcal del Gironès s’ha establert com a forma de treball i 
presa de decisions la concertació amb els representants del sector públic i privat amb 

Vist que és voluntat dels ajuntaments interessats en signar el conveni de seguir potenciant 
lo en els mercats turístics, apostant 

ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció 

 



 
 

 

 
14. Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa 
Treball i Formació per a persones aturades sense pr estació al Gironès 2015 
(EMO/204/2015). 
 
El Sr. Vidal explica que com tots saben a 
col·lectius han incrementat el període d'inactivitat fins al punt de deixar de percebre la 
prestació per desocupació i/o subsidi. En aquest sentit el programa de Treball i Formació 
per a persones aturades està adreçat prioritàriament a persones m
hagin exhaurit la prestació i/
convocatòria és el Consell Co
que ho demanin. Finalment i segons la 
més un tècnic que coordina el projecte. Es va iniciar el dia 11 de novembre i finalitzarà el 
proper 15 de maig. El cost total del projecte és 110.144,14 euros. El SOC hi aporta 
107.034,14 euros i la resta són finançats pel Consell 
a aprovació el model de conveni a signar entre el Consell 
la comarca.  
 
Vist que en data 9 de juliol de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya publica l'Ordre 
EMO/204/2015 de 23 de juny per la 
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur, que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per al 2015;
 
Atès que la present Ordre, d'acord amb el seu annex 6, indica la distribució territorial dels 
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives al 
nombre de persones en situació d'atur sense prestació i/o subsidi de 45 anys o més, 
extretes a febrer de 2015; 
 
Vist que els Ajuntaments de Bordils, Flaçà, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de la Selva, 
Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Canet d'Adri, Aiguaviva i 
Mancomunitat de Vall del Llémena, han presentat un total de
representen un total de 17 contractacions;
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 29 de juliol de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per als 12 projectes sol·licitats pels ajuntaments;
 
Atès que en data 19 d'octubre 
l'atorgament d'una subvenció per a diferents projectes, municipis i contractacions;
 
Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca p
per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015 (EMO/204/2015);
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació per a persones aturades sense prestació al 
Gironès 2015 (EMO/204/2015).

Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa 

Treball i Formació per a persones aturades sense pr estació al Gironès 2015 

El Sr. Vidal explica que com tots saben a conseqüència de la crisi econòmica determinat
col·lectius han incrementat el període d'inactivitat fins al punt de deixar de percebre la 

o subsidi. En aquest sentit el programa de Treball i Formació 
per a persones aturades està adreçat prioritàriament a persones majors de

/o subsidi per desocupació. D'acord amb les bases de la 
omarcal el que ha de realitzar la sol·licitud per els municipis 

i segons la resolució els ha permès contractar a 11 persones 
tècnic que coordina el projecte. Es va iniciar el dia 11 de novembre i finalitzarà el 

proper 15 de maig. El cost total del projecte és 110.144,14 euros. El SOC hi aporta 
107.034,14 euros i la resta són finançats pel Consell Comarcal i els ajuntaments

el model de conveni a signar entre el Consell Comarcal i els 

Vist que en data 9 de juliol de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya publica l'Ordre 
EMO/204/2015 de 23 de juny per la qual s'aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur, que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per al 2015;

d'acord amb el seu annex 6, indica la distribució territorial dels 
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives al 
nombre de persones en situació d'atur sense prestació i/o subsidi de 45 anys o més, 

Vist que els Ajuntaments de Bordils, Flaçà, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de la Selva, 
Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Canet d'Adri, Aiguaviva i 
Mancomunitat de Vall del Llémena, han presentat un total de 
representen un total de 17 contractacions; 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 29 de juliol de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per als 12 projectes sol·licitats pels ajuntaments;

Atès que en data 19 d'octubre de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya resol 
l'atorgament d'una subvenció per a diferents projectes, municipis i contractacions;

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa Treball i Formació 
per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015 (EMO/204/2015);

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació per a persones aturades sense prestació al 
Gironès 2015 (EMO/204/2015). 
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Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Programa 

Treball i Formació per a persones aturades sense pr estació al Gironès 2015 

de la crisi econòmica determinats 
col·lectius han incrementat el període d'inactivitat fins al punt de deixar de percebre la 

o subsidi. En aquest sentit el programa de Treball i Formació 
jors de 45 anys que 

o subsidi per desocupació. D'acord amb les bases de la 
marcal el que ha de realitzar la sol·licitud per els municipis 

ractar a 11 persones 
tècnic que coordina el projecte. Es va iniciar el dia 11 de novembre i finalitzarà el 

proper 15 de maig. El cost total del projecte és 110.144,14 euros. El SOC hi aporta 
ajuntaments. Es porta 

i els ajuntaments de 

Vist que en data 9 de juliol de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya publica l'Ordre 
qual s'aproven les bases reguladores de les 

subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur, que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per al 2015; 

d'acord amb el seu annex 6, indica la distribució territorial dels 
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives al 
nombre de persones en situació d'atur sense prestació i/o subsidi de 45 anys o més, 

Vist que els Ajuntaments de Bordils, Flaçà, Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de la Selva, 
Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Canet d'Adri, Aiguaviva i 

 12 projectes que 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 29 de juliol de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per als 12 projectes sol·licitats pels ajuntaments; 

de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya resol 
l'atorgament d'una subvenció per a diferents projectes, municipis i contractacions; 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
er al desenvolupament del Programa Treball i Formació 

per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015 (EMO/204/2015); 

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



 
 

 

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

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

 
15. Aprovació del text del conveni marc de 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa 
Treball i Formació a persones en situació d'atur be neficiàries de la renda mínima 
d'inserció (EMO/244/2015).  
 
El Sr. Vidal explica que a diferència de l'anterior el programa Treball i Formació s'adreça a 
les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Es traca d'una 
actuació de foment de la contractació de persones amb greus dificultats econòmiques i 
socials ateses per renda de solidaritat
laboral adreçades a aquelles persones en el marc del pla individual d'inserció i reinserció 
social i laboral. En aquest cada persona participant rep un contracte de treball de s
mesos com a mesura per obtenir una experiència laboral i una formació per a l'ocupació 
transversal modular de trenta hores
competències transversals digitals, 
qualificadores professionalment però sí que predisposen i faciliten el seu itinerari personal 
d'inserció social i laboral. De totes les 
contractacions a partir de 14 projectes. La convocatòria permetia un 
contractacions i una vegada resolt s'han fet 24 contractacions
d'iniciar-se abans del dia 30 de desembre i finalitzarà al cap de sis mesos. El cost total 
projecte és de 197.127,36 euro
aportada pels ajuntaments. Es porta aprovació el model de conveni a signar entre els 
ajuntaments i el consell comarcal.
 
Vist que en data 6/08/2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol, per 
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per al 2015;
 
Atès que la present Ordre, d'acord amb el seu a
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives 
les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció que consten a la base de dades 
de l'òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d'Inserció, extretes a febrer de 2015;
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 18 de setembre de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades
comarca del Gironès"; 
 
Atès que en data 4 de novembre de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya resol 
l'atorgament d'una subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades municipals de 
la comarca del Gironès"; 
 
Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa Treball i Formació a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (EMO/244/2015);

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

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

Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa 
Treball i Formació a persones en situació d'atur be neficiàries de la renda mínima 

diferència de l'anterior el programa Treball i Formació s'adreça a 
les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Es traca d'una 
actuació de foment de la contractació de persones amb greus dificultats econòmiques i 

eses per renda de solidaritat. S'inclou en les actuacions de suport 
laboral adreçades a aquelles persones en el marc del pla individual d'inserció i reinserció 

. En aquest cada persona participant rep un contracte de treball de s
mesos com a mesura per obtenir una experiència laboral i una formació per a l'ocupació 
transversal modular de trenta hores. Aquesta té per objecte el desenvolupament de 
competències transversals digitals, lingüístiques, matemàtiques, d'autonomia... no 
qualificadores professionalment però sí que predisposen i faciliten el seu itinerari personal 

. De totes les sol·licituds finalment es portaran a terme 
a partir de 14 projectes. La convocatòria permetia un 

na vegada resolt s'han fet 24 contractacions. Aquest està pendent 
30 de desembre i finalitzarà al cap de sis mesos. El cost total 

és de 197.127,36 euros. El SOC hi aporta 191.727,36 euro
. Es porta aprovació el model de conveni a signar entre els 

comarcal.  

Vist que en data 6/08/2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per al 2015;

Atès que la present Ordre, d'acord amb el seu annex 6, indica la distribució territorial dels 
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives 
les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció que consten a la base de dades 

tiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d'Inserció, extretes a febrer de 2015; 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 18 de setembre de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades

Atès que en data 4 de novembre de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya resol 
l'atorgament d'una subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades municipals de 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa Treball i Formació a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (EMO/244/2015);
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Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura dels 
convenis respectius i de quants documents siguin necessaris per a 

col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa 
Treball i Formació a persones en situació d'atur be neficiàries de la renda mínima 

diferència de l'anterior el programa Treball i Formació s'adreça a 
les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Es traca d'una 
actuació de foment de la contractació de persones amb greus dificultats econòmiques i 

'inclou en les actuacions de suport d'inserció 
laboral adreçades a aquelles persones en el marc del pla individual d'inserció i reinserció 

. En aquest cada persona participant rep un contracte de treball de sis 
mesos com a mesura per obtenir una experiència laboral i una formació per a l'ocupació 

té per objecte el desenvolupament de 
autonomia... no seran 

qualificadores professionalment però sí que predisposen i faciliten el seu itinerari personal 
es portaran a terme 24 

a partir de 14 projectes. La convocatòria permetia un màxim de 25 
. Aquest està pendent 

30 de desembre i finalitzarà al cap de sis mesos. El cost total del 
euros i la resta serà 

. Es porta aprovació el model de conveni a signar entre els 

Vist que en data 6/08/2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre 
la qual s'aproven les bases reguladores de les 

subvencions per al Programa Treball i Formació de persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per al 2015; 

nnex 6, indica la distribució territorial dels 
contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades relatives 
les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció que consten a la base de dades 

tiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 18 de setembre de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la 

Atès que en data 4 de novembre de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya resol 
l'atorgament d'una subvenció per al projecte "Suport als equips de brigades municipals de 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa Treball i Formació a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (EMO/244/2015); 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació a persones en situació d'atur beneficiàries de la 
renda mínima d'inserció (EMO/244/2015).

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del

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

 
16. Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament d e Catalunya del Parlament de 
Catalunya.  
 
El Sr. Castel anuncia que el seu grup s'abstindrà de participar 
Marxarà de la sala en aquest punt de l'ordre del dia abans de la seva lectura. Entenen que 
vulnera un tema que ja en el seu inici va ser suspès cautelarment pel Tribunal 
Constitucional i a dia d'avui és 
 
El president indica que porten aquesta moció en el plenari 
d’ERC-AM i el grup de la CUP
Comarcal del Gironès a la resolució 1/XI del 
igual que en el Parlament de Catalunya hi tenim expressada una majoria que té l'objectiu 
de que Catalunya esdevingui un estat independent
podem millorar la nostra societat és creant un estat català, independent en forma de 
república. Brindem que el Parlament de Catalunya hagi proclamat l'obertura d'un procés 
constituent, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar
constitució catalana. Així mateix 
seguretat social, d'hisenda pública.
Constitucional atès que el trobem mancat de legitimitat
agradaria poder aprovar aquesta moció
sense cap tipus d'incidència en l'àmbit jurídic. 
resolució del Parlament de Catalunya que no t
la suspensió acordada per part del Tribunal Constitucional. 
manifestar una posició favorable a l'esmentada resolució que no implica cap acte 
d'execució.  
 
La Sra. Veray efectivament pensa to
Començarà pel final i comenta que ella no ha
Consell Comarcal del Gironès 
va fer a l'Ajuntament de Girona. 
en aquest plenari hi ha assegut algun alcalde que ja sap del què està parlant perquè el 
seu ajuntament també va donar suport a aquesta reso
moció es dóna el ple suport del Consell a una resolució que està suspesa per part del 
Tribunal Constitucional. Creu que 
haver estalviat tres dies abans d'unes eleccions generals 
porta tretze dies escoltant al candidat 

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 al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació a persones en situació d'atur beneficiàries de la 
renda mínima d'inserció (EMO/244/2015). 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

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

Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament d e Catalunya del Parlament de 

El Sr. Castel anuncia que el seu grup s'abstindrà de participar en aquesta votació
en aquest punt de l'ordre del dia abans de la seva lectura. Entenen que 

vulnera un tema que ja en el seu inici va ser suspès cautelarment pel Tribunal 
és de plena nul·litat. Per aquest motiu abandona la sala. 

indica que porten aquesta moció en el plenari conjuntament amb el grup 
grup de la CUP-PA perquè volen manifestar la posició favorable del Consell 

a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
de Catalunya hi tenim expressada una majoria que té l'objectiu 

de que Catalunya esdevingui un estat independent. Creiem que la m
podem millorar la nostra societat és creant un estat català, independent en forma de 

Brindem que el Parlament de Catalunya hagi proclamat l'obertura d'un procés 
constituent, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 

Així mateix volem que el nou govern s'espavili en aprovar
d'hisenda pública... No farem cas de les resolucions del Tribunal 

trobem mancat de legitimitat i de competència.
poder aprovar aquesta moció, entenen que es tracta d'una manifestació política 

sense cap tipus d'incidència en l'àmbit jurídic. La manifestació d'una postura favorable a la 
de Catalunya que no té cap efecte jurídic ni suposa un obstacle a 

la suspensió acordada per part del Tribunal Constitucional. Aquesta n
manifestar una posició favorable a l'esmentada resolució que no implica cap acte 

La Sra. Veray efectivament pensa tot el contrari al que el president ha expressat. 
enta que ella no ha demanat un informe jurídic al P

Comarcal del Gironès perquè ha cregut que no calia tenint en compte que ja ho 
va fer a l'Ajuntament de Girona. Manifesta que sí que pot tenir efectes jurídics

assegut algun alcalde que ja sap del què està parlant perquè el 
seu ajuntament també va donar suport a aquesta resolució que està suspesa.
moció es dóna el ple suport del Consell a una resolució que està suspesa per part del 

reu que es podrien haver estalviat aquesta moció. 
haver estalviat tres dies abans d'unes eleccions generals en les que ella com a 
porta tretze dies escoltant al candidat del seu partit que aquí es diu Convergència però ara 
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Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació a persones en situació d'atur beneficiàries de la 

 

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

Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament d e Catalunya del Parlament de 

en aquesta votació. 
en aquest punt de l'ordre del dia abans de la seva lectura. Entenen que 

vulnera un tema que ja en el seu inici va ser suspès cautelarment pel Tribunal 
abandona la sala.  

conjuntament amb el grup 
manifestar la posició favorable del Consell 

atalunya. En aquest plenari 
de Catalunya hi tenim expressada una majoria que té l'objectiu 

reiem que la millor manera que 
podem millorar la nostra societat és creant un estat català, independent en forma de 

Brindem que el Parlament de Catalunya hagi proclamat l'obertura d'un procés 
les bases de la futura 

volem que el nou govern s'espavili en aprovar les lleis de 
resolucions del Tribunal 

i de competència. Avui els 
entenen que es tracta d'una manifestació política 

a manifestació d'una postura favorable a la 
é cap efecte jurídic ni suposa un obstacle a 

Aquesta només suposa 
manifestar una posició favorable a l'esmentada resolució que no implica cap acte 

t el contrari al que el president ha expressat. 
orme jurídic al Ple del 

perquè ha cregut que no calia tenint en compte que ja ho 
que sí que pot tenir efectes jurídics. Creu que 

assegut algun alcalde que ja sap del què està parlant perquè el 
ució que està suspesa. En aquesta 

moció es dóna el ple suport del Consell a una resolució que està suspesa per part del 
haver estalviat aquesta moció. Se la podien 

en les que ella com a candidata 
del seu partit que aquí es diu Convergència però ara 



 
 

 

es diu Democràcia i Llibertat dient que ara es vol tornar a connectar.
donant suport a una desconnexió. 
a negociar i això deu voler dir
podrien haver estalviat al Consell C
una mica farts de tot aquest teatre que estan fe
n'hi ha, que si la CUP els hi fa cas o deixa de fer
els hi deixa, que si es diuen Junts pel Sí
o Democràcia i llibertat. Saben que aquesta resolució no és legal i que està suspesa
Saben que no poden declarar la independència ni poden fer el referèndum 
d'autodeterminació. Vostès no tenen 
límits i els informa que la paciència,
de dret del govern d'Espanya tampoc té límit
trobaran la fermesa en la que estem defensant la legalitat i l'estat de dret.
com va fer a l'Ajuntament de Girona 
debat i d'aquesta votació. Manifesta que, 
als serveis jurídics de l'Ajuntament 
efecte jurídic com a tal. Sí que en pot tenir per les persones que hi donin suport
jurídic de l'Ajuntament de Girona ho
l'Ajuntament de Girona s'ha quedat perqu
cadascú pugui defensar la seva posició i votar
sentit el seu grup votarà en contra d'aquesta moció.
 
La Sra. Pineda també manifesta que el seu grup hi votarà en contra
que al Partit dels Socialistes de Catalunya no és favorable a un procés d'independència
ja va votar en contra d'aquesta moció en la sessió del dia 9 de novembre de 2015. 
Entenen que no cal un estat independent per lluitar contra la pobresa energètica, per 
aconseguir polítiques d'habitatge digne, ni de sanitat, ni d'educació, ni de garantia per les 
llibertats públiques, ni per les administracions locals, ni pels refugiats, ni pel dret a 
l'abortament. Per tot el que s'escau en aquesta moció no cal 
Catalunya. No cal per fer polítiques i aplicar
que aprovi lleis. El dia 27 de setembre es van portar a terme les eleccions, avui 
desembre encara ni tant sols tenim president.
necessitats i problemes amb la pobresa energètica, 
podran esperar a la independència de Catalunya.
mateix sempre i quan tinguem un govern i un P
aquest sentit. No cal la independència per això.
vegada n'estan més farts d'aquest procés que de moment no els porta enlloc
està cansada d'aquest tema i d'aquest color. El seu vot serà en contra.
 
El Sr. Cornellà manifesta que 
per haver aprovat aquesta resolució el dia 10 de novembre 
municipal representa molt que el Conse
també l'aprovin i hi donin suport. És una clara mostra que comencem a canviar una mica 
el xip que fins ara era d'obediència i submis
tractat bé. Està molt bé que des d'aquí també s'aprovi aquesta resolució de desconnexió 
amb l'estat espanyol perquè n'estem una mica farts de tot el que representa aquest estat i 
de tot el teatre que organitzen 
diuen Ciutadans. Van canviant el nom, van 
que són els mateixos només canviant les etiquetes.
arguments que utilitza la representant del Partit Socialista però dient que n
amb l'estat espanyol per treballar per la pobresa 
per l'educació i precisament no cal continuar amb l'estat e

libertat dient que ara es vol tornar a connectar.
donant suport a una desconnexió. El Sr. Xuclà es passa el dia dient que vol anar a Madrid 

i això deu voler dir que es vol tornar a connectar. Sincerament creu que se la 
ien haver estalviat al Consell Comarcal del Gironès perquè al final 
mica farts de tot aquest teatre que estan fent. Que si ara hi ha president

i fa cas o deixa de fer-los cas, que si els hi deixa els vots o no
ue si es diuen Junts pel Sí o es diuen Esquerra republicana o 

ben que aquesta resolució no és legal i que està suspesa
que no poden declarar la independència ni poden fer el referèndum 

Vostès no tenen límits, el desafiament que estan fent a l'E
paciència, la defensa i la fermesa de defensar la legalitat i l'estat 

de dret del govern d'Espanya tampoc té límits. Per tant, per més que ho intentin sempre 
trobaran la fermesa en la que estem defensant la legalitat i l'estat de dret.

fer a l'Ajuntament de Girona que el grup de Ciutadans s'hagi absentat d'aquest 
. Manifesta que, com també deia l'informe jurídic que va demanar 

als serveis jurídics de l'Ajuntament de Girona, participar en aquesta votació no té ca
Sí que en pot tenir per les persones que hi donin suport

jurídic de l'Ajuntament de Girona ho deia molt clar per tant ella tal i com va fer a 
l'Ajuntament de Girona s'ha quedat perquè creu que és important 

defensar la seva posició i votar-la reafirmant el que ha defensat
sentit el seu grup votarà en contra d'aquesta moció.  

La Sra. Pineda també manifesta que el seu grup hi votarà en contra. A ningú se li escapa 
ocialistes de Catalunya no és favorable a un procés d'independència

aquesta moció en la sessió del dia 9 de novembre de 2015. 
Entenen que no cal un estat independent per lluitar contra la pobresa energètica, per 
aconseguir polítiques d'habitatge digne, ni de sanitat, ni d'educació, ni de garantia per les 

es, ni per les administracions locals, ni pels refugiats, ni pel dret a 
ot el que s'escau en aquesta moció no cal tenir la independència de 

fer polítiques i aplicar-les. El president ha parlat d'un nou govern 
El dia 27 de setembre es van portar a terme les eleccions, avui 

desembre encara ni tant sols tenim president. No sap si totes les persones que tenen 
necessitats i problemes amb la pobresa energètica, l'habitatge, la 
podran esperar a la independència de Catalunya. Es pot començar a treballar des d'ara 

i quan tinguem un govern i un Parlament que sigui capaç d'aprovar lleis en 
No cal la independència per això. Creu que uns quants ciutadans 

vegada n'estan més farts d'aquest procés que de moment no els porta enlloc
t tema i d'aquest color. El seu vot serà en contra.

manifesta que com a ajuntament investigat per part de l'Audiència Nacional 
per haver aprovat aquesta resolució el dia 10 de novembre i com a membre del seu 
municipal representa molt que el Consell Comarcal del Gironès i molts altres municipis 

onin suport. És una clara mostra que comencem a canviar una mica 
el xip que fins ara era d'obediència i submissió a un estat que precisament

Està molt bé que des d'aquí també s'aprovi aquesta resolució de desconnexió 
yol perquè n'estem una mica farts de tot el que representa aquest estat i 

de tot el teatre que organitzen constantment. Ara es diuen Partit Popular 
iutadans. Van canviant el nom, van fent teatre i els van atacant però tots sabem 

són els mateixos només canviant les etiquetes. Per altra banda utilitzarà 
e utilitza la representant del Partit Socialista però dient que n

amb l'estat espanyol per treballar per la pobresa energètica, per l'habitatg
t no cal continuar amb l'estat espanyol perquè no avancem, 

35 

libertat dient que ara es vol tornar a connectar. Avui vostès estan 
ent que vol anar a Madrid 

incerament creu que se la 
perquè al final els ciutadans estan 

ue si ara hi ha president, que ara no 
ue si els hi deixa els vots o no 

o es diuen Esquerra republicana o Convergència 
ben que aquesta resolució no és legal i que està suspesa. 

que no poden declarar la independència ni poden fer el referèndum 
desafiament que estan fent a l'Estat no té 

de defensar la legalitat i l'estat 
per més que ho intentin sempre 

trobaran la fermesa en la que estem defensant la legalitat i l'estat de dret. Lamenta tal i 
s'hagi absentat d'aquest 

com també deia l'informe jurídic que va demanar 
aquesta votació no té cap 

Sí que en pot tenir per les persones que hi donin suport. L'informe 
deia molt clar per tant ella tal i com va fer a 

creu que és important que, amb respecte, 
reafirmant el que ha defensat. En aquest 

A ningú se li escapa 
ocialistes de Catalunya no és favorable a un procés d'independència i 

aquesta moció en la sessió del dia 9 de novembre de 2015. 
Entenen que no cal un estat independent per lluitar contra la pobresa energètica, per 
aconseguir polítiques d'habitatge digne, ni de sanitat, ni d'educació, ni de garantia per les 

es, ni per les administracions locals, ni pels refugiats, ni pel dret a 
tenir la independència de 

El president ha parlat d'un nou govern 
El dia 27 de setembre es van portar a terme les eleccions, avui dia 16 de 

No sap si totes les persones que tenen 
la sanitat, l'educació 

Es pot començar a treballar des d'ara 
gui capaç d'aprovar lleis en 

Creu que uns quants ciutadans cada 
vegada n'estan més farts d'aquest procés que de moment no els porta enlloc. La gent ja 

t tema i d'aquest color. El seu vot serà en contra.  

com a ajuntament investigat per part de l'Audiència Nacional 
i com a membre del seu grup 

i molts altres municipis 
onin suport. És una clara mostra que comencem a canviar una mica 

sió a un estat que precisament no ens ha 
Està molt bé que des d'aquí també s'aprovi aquesta resolució de desconnexió 

yol perquè n'estem una mica farts de tot el que representa aquest estat i 
opular però també es 

s van atacant però tots sabem 
utilitzarà els mateixos 

e utilitza la representant del Partit Socialista però dient que no cal continuar 
, per l'habitatge, per la sanitat, 

l perquè no avancem, 



 
 

 

anem enrere. Per tant no cal la dependència amb l'estat e
treballar tots aquests temes i fer
cal és la independència. Com han dit 
no està farta del procés sinó que està fart
que no han servit per res, quaranta anys que
no ha canviat res sinó que tot ha anat a pitjor.
amb la construcció d'aquest
espanyola i tots els seus polítics que no saben dife
política, ni que és tractar bé els pobles que hi ha a l'estat E
nostre.  
 
El Sr. Puigtió manifesta que després que el dia 2 de desembre amb 
el Tribunal Constitucional va estimar el recurs interposat per govern espanyol declarant 
inconstitucional la resolució. M
en el contingut de la moció presentada 
majoritària de la comarca. Ens volem posar al costat dels nostres ajuntaments. La 
investigació que s'ha obert a diferents ajuntaments és una persecució d'idees que no 
forma part d'un estat democràtic ni nor
que pensem. Comenta que és 
nostres institucions quan fa més d'un any i mig que estem esperant que el Tribunal 
Constitucional es posicioni respecte LRSAL. 
fins i tot els que us heu mostrat contraris a sumar
d'expressió i defensar la manca de respecte que tenim els electes locals per poder 
debatre públicament i democràticament les diferents posicions polítiques.
 
La Sra. Carabellido indica que la resolució constata
passades eleccions del dia 27 de setembre
forces parlamentàries. Tenen l'objecti
amb una àmplia majoria sobiranista amb vots i escons
constituent no subordinat. Un
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució cata
mateix text exposa que el Par
l'expressió del poder constituent reitera que aqu
democràtica de l'estat espanyol no se sup
l'estat espanyol i en particular
legitimitat i de competència arrel de la sentència d
d'Autonomia de Catalunya votat prè
sentències dictades per aquest
d'aplicar el futur govern destinades a
de les institucions de l'estat
l'habitatge, sanitat, educació, 
refugiats, el dret a l'abortament i el finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute.
Portem aquesta moció per aprovar al P
ha d'adquirir amb les institucions catalanes i el deure de respe
de la població de la nostra comarca.
 
El president manifesta que atenent que molts han fe
com els ha tractat el govern espanyol a tots els catalans i catalanes i el que hem de mirar 
de fer és desconnectar com abans millor. 
 
La Sra. Veray diu que està farta que vostès es pensin que són els únics que e
món i que vulguin imposar a la resta d'espanyols el que ha de ser Espanya. Li diu 

cal la dependència amb l'estat espanyol perquè pu
treballar tots aquests temes i fer-ho de manera urgent. Queda molt clar 

Com han dit també està d'acord en què la gent n'està farta però 
no està farta del procés sinó que està farta de quaranta anys d'anar enrere
que no han servit per res, quaranta anys que han governat els uns o els alt
no ha canviat res sinó que tot ha anat a pitjor. Realment la gent està farta i il·lusionada 
amb la construcció d'aquest nou país i en que deixem enrere 

i tots els seus polítics que no saben diferenciar ni què es justícia, ni què es 
els pobles que hi ha a l'estat Espanyol i que no 

El Sr. Puigtió manifesta que després que el dia 2 de desembre amb una rapidesa històrica 
va estimar el recurs interposat per govern espanyol declarant 
. Malgrat que el Consell Comarcal no té competències directes 
presentada hi volen donar suport. Volem representar una part 

de la comarca. Ens volem posar al costat dels nostres ajuntaments. La 
investigació que s'ha obert a diferents ajuntaments és una persecució d'idees que no 
forma part d'un estat democràtic ni normal. Tenim dret a expressar, de

Comenta que és curiós que la justícia espanyola vagi tant ràpid 
nostres institucions quan fa més d'un any i mig que estem esperant que el Tribunal 
Constitucional es posicioni respecte LRSAL. Conviden a tots els partits polítics presents

i tot els que us heu mostrat contraris a sumar-se a la moció, a 
d'expressió i defensar la manca de respecte que tenim els electes locals per poder 

democràticament les diferents posicions polítiques.

ca que la resolució constata el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del dia 27 de setembre. Es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries. Tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un 

àmplia majoria sobiranista amb vots i escons. Aposta per l'obertura d'un procés 
Un procés que segons la resolució serà ciutadà, participatiu, 

obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució cata
mateix text exposa que el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania

der constituent reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
e l'estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de 

en particular a les del Tribunal Constitucional. El considera mancat de 
legitimitat i de competència arrel de la sentència de juny de 2010 sobre l'Estatut 

Catalunya votat prèviament pel poble en referèndum
dictades per aquest. L'annex de la resolució inclou mesures que haurà 

ar el futur govern destinades a blindar els drets fonamentals afectats per decisions 
de les institucions de l'estat espanyol en els àmbits de la pobresa energètica, de 

 per garantir les llibertats públiques, administracions locals, 
refugiats, el dret a l'abortament i el finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute.

moció per aprovar al Ple pel compromís i el suport que el món municipal 
ha d'adquirir amb les institucions catalanes i el deure de respectar la voluntat
de la població de la nostra comarca.  

El president manifesta que atenent que molts han fet servir la paraula fart ell n'està fart de 
com els ha tractat el govern espanyol a tots els catalans i catalanes i el que hem de mirar 
de fer és desconnectar com abans millor.  

La Sra. Veray diu que està farta que vostès es pensin que són els únics que e
món i que vulguin imposar a la resta d'espanyols el que ha de ser Espanya. Li diu 
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spanyol perquè puguem 
Queda molt clar que el que sí que 

també està d'acord en què la gent n'està farta però 
a de quaranta anys d'anar enrere, quaranta anys 

els uns o els altres però aquí 
Realment la gent està farta i il·lusionada 

 la política nacional 
renciar ni què es justícia, ni què es 

que no són només el 

una rapidesa històrica 
va estimar el recurs interposat per govern espanyol declarant 

no té competències directes 
olem representar una part 

de la comarca. Ens volem posar al costat dels nostres ajuntaments. La 
investigació que s'ha obert a diferents ajuntaments és una persecució d'idees que no 

enim dret a expressar, debatre i votar allò 
tant ràpid en contra les 

nostres institucions quan fa més d'un any i mig que estem esperant que el Tribunal 
a tots els partits polítics presents, 

 defensar la llibertat 
d'expressió i defensar la manca de respecte que tenim els electes locals per poder 

democràticament les diferents posicions polítiques.  

el mandat democràtic obtingut a les 
s basa en una majoria en escons de les 

u que Catalunya esdevingui un estat independent i 
posta per l'obertura d'un procés 

procés que segons la resolució serà ciutadà, participatiu, 
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. El 

ari de la sobirania, i amb 
esta cambra i el procés de desconnexió 

editaran a les decisions de les institucions de 
considera mancat de 

e juny de 2010 sobre l'Estatut 
, així com per altres 

L'annex de la resolució inclou mesures que haurà 
drets fonamentals afectats per decisions 

espanyol en els àmbits de la pobresa energètica, de 
públiques, administracions locals, 

refugiats, el dret a l'abortament i el finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute. 
le pel compromís i el suport que el món municipal 

ctar la voluntat majoritària 

t servir la paraula fart ell n'està fart de 
com els ha tractat el govern espanyol a tots els catalans i catalanes i el que hem de mirar 

La Sra. Veray diu que està farta que vostès es pensin que són els únics que existeixen al 
món i que vulguin imposar a la resta d'espanyols el que ha de ser Espanya. Li diu 



 
 

 

sincerament al Sr. Cornellà que espera que retiri el que ha dit sobre el tractament als 
pobles d'Espanya, sobre el tractament a Catalunya i als catalans i les pa
sobre l'Audiència Nacional. De política no en té res
agrada que treballi i es presenti a les 
on s'han de canviar les coses. Si ni tant sols es presenten no vingui aquí a demanar el 
que demana. Si ha fet una cosa il·legal l'Audiència Nacional l'investiga, si li agrada bé i 
sinó també.  
 
El Sr. Cornellà li sap greu que la Sra. Ve
països que no els representen i 
presentin a unes eleccions quan
país. Nosaltres som molt solidar
també veiem que els passa el mateix que a nosaltres. Ara marxem nosaltres però 
un temps marxarà tothom. L'Estat espanyol no s'aguanta per enlloc. No sap a quin món 
viu. Viu en el món de la polít
Madrid però no deu tocar massa la realitat del carrer que és la que nosaltres vivim
vivim als municipis passejant per carrer, parlant amb la gent. La gent n'està farta i pensa 
que això s'acaba. Que digui que 
reitera que ho està molt.  
 
La Sra. Veray creu que li ha faltat el respecte.  
 
El president dóna per acabada la ronda d'intervencions. 
 
El món local català manifesta la seva preo
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 
conflictes internacionals. 
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb e
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obr
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans. 
 
Davant de la situació actual i, 
 

− Atès que la Carta dels Drets 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té 

sincerament al Sr. Cornellà que espera que retiri el que ha dit sobre el tractament als 
pobles d'Espanya, sobre el tractament a Catalunya i als catalans i les pa
sobre l'Audiència Nacional. De política no en té res. Li diu al Sr. Cornellà que s

treballi i es presenti a les eleccions de diumenge. Que vagi
on s'han de canviar les coses. Si ni tant sols es presenten no vingui aquí a demanar el 
que demana. Si ha fet una cosa il·legal l'Audiència Nacional l'investiga, si li agrada bé i 

El Sr. Cornellà li sap greu que la Sra. Veray s'ofengui però el seu grup no es presenta a 
països que no els representen i del que ben aviat marxaran. No te cap sentit que ara es 
presentin a unes eleccions quan espera que abans de divuit mesos en seran

Nosaltres som molt solidaris amb la resta de pobles de l'estat espanyol perquè 
també veiem que els passa el mateix que a nosaltres. Ara marxem nosaltres però 

marxarà tothom. L'Estat espanyol no s'aguanta per enlloc. No sap a quin món 
e la política de l'Ajuntament, del Consell Comarcal del Gironès,

Madrid però no deu tocar massa la realitat del carrer que és la que nosaltres vivim
municipis passejant per carrer, parlant amb la gent. La gent n'està farta i pensa 

Que digui que la justícia d'aquest país no està polititzada

La Sra. Veray creu que li ha faltat el respecte.   

El president dóna per acabada la ronda d'intervencions.  

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 

ades continuï augmentant els propers dos mesos. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  

Davant de la situació actual i,  

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
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sincerament al Sr. Cornellà que espera que retiri el que ha dit sobre el tractament als 
pobles d'Espanya, sobre el tractament a Catalunya i als catalans i les paraules que ha dit 

. Li diu al Sr. Cornellà que si no li 
eleccions de diumenge. Que vagi a les institucions 

on s'han de canviar les coses. Si ni tant sols es presenten no vingui aquí a demanar el 
que demana. Si ha fet una cosa il·legal l'Audiència Nacional l'investiga, si li agrada bé i 

ray s'ofengui però el seu grup no es presenta a 
del que ben aviat marxaran. No te cap sentit que ara es 

e abans de divuit mesos en seran fora d'aquest 
is amb la resta de pobles de l'estat espanyol perquè 

també veiem que els passa el mateix que a nosaltres. Ara marxem nosaltres però d'aquí a 
marxarà tothom. L'Estat espanyol no s'aguanta per enlloc. No sap a quin món 

l Consell Comarcal del Gironès, de 
Madrid però no deu tocar massa la realitat del carrer que és la que nosaltres vivim. La 

municipis passejant per carrer, parlant amb la gent. La gent n'està farta i pensa 
la justícia d'aquest país no està polititzada no ho entén. Li 

cupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 

ades continuï augmentant els propers dos mesos.  

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 

ls pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 

ir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 

Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
ne, a qualsevol país. 



 
 

 

 
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 

de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garan
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida.

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

donin resposta a la situació dels refugiats.
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM i del grup de la CUP
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
CP i del grup del PP. 
  
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Instar el Govern espanyol a:
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

 
Segon.  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant
assegurar-ne el desplegament.

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aq
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
era a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
resposta a la situació dels refugiats. 

a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup de la CUP-PA, l'abstenció del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E i el vot en contra 

els següents acords: 

Instar el Govern espanyol a: 

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

ades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i 

ne el desplegament. 
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85
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Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 

tir els drets que aquest estatut preveu. 

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

se en una administració 
era a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

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

i el vot en contra del grup del PSC-

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
mecanismes perquè es transfereixin a 

 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

ades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

Protecció Internacional a Catalunya 
la a la situació actual i 

Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
uelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 

ne la coordinació. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 



 
 

 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollid

municipals (o comarcals) per a incorporar
 
Quart.  Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

servei a les persones sol·licitants d'asil.
 
Cinquè.  Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
 
Sisè.  Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 
 
Setè. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Vuitè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 

de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 
la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

 
• Assistència en les rutes de fugida
• Suport als municipis de la ruta
• Planificació i gestió de l’acollida 
• Acollida a Catalunya  

 
Novè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 
per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat espanyol.

 
Desè. Fer arribar aquest acord al Fons Cata

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

 
17. Dictàmens i mocions d'urgència.
 
No n'hi ha. 
 
18. Precs, preguntes i interpel·laccions.
 
No n'hi ha.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                           
El president 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollid
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 

Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
dora.  

Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 

e més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

Assistència en les rutes de fugida 
Suport als municipis de la ruta 
Planificació i gestió de l’acollida  

Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 
per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat espanyol. 

. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 

Dictàmens i mocions d'urgència.   

interpel·laccions.   

essió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general  
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb 

e més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 
per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el 

là de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

ri, en dono fe. 


