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PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 1/16 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset de febrer 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  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup 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. 1/16 

de dos mil setze (17/02/2016) 
e les set i cinc minuts a un quart de nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Joan Antoni Simon i Fernández  

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA

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



 
 

 

Excusa la seva absència: 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Juan María Castel i Sucarrat 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
desembre de 2015.  
 
El Sr. Cornellà vol comentar que al final de la darrera sessió se'ls va con
França si no els agradava i no consta
a tot el grup i han vist que no hi és 
 
La Sra. Veray diu que no ho va dir. 
 
El Sr. Cornellà manifesta que ells ho van interpretar d'aquesta manera. 
 
El secretari manifesta que es transcriu el que es diu. 
dir o perquè no es va sentir a 
gravació de la sessió.  
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb 
 
2. Designació de la gerent del Consell Comarcal del Gi ronès.
 
El president manifesta que després de la renúncia 
gener es va signar un decret en el que es p
atribucions de la figura del gerent
Ambient. Comenta que després de l'entrada en vigor de LRSAL aquesta normativa 
prohibeix nomenar càrrecs eventuals als con
modificar la figura del gerent com càrrec amb funcions directives. La cobertura d'aquesta 
plaça es portarà a terme a través d'un concurs públic amb concurrència, justificació de 
mèrits i capacitats. Atès que la figura de
per la Llei d'organització comarcal 
que ocupi aquesta plaça la Sra. Bartrolí
treballa al Consell, és una dona
que ha coordinat l'àrea de Medi Ambient del Consell. Té coneixement
món supramunicipal. Demana que es doni confiança a aquesta persona i 
realitzar el concurs tal i com pertoca. 
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu vot serà 
previst portar a terme el concurs
que en el Ple de cartipàs el seu grup va votar a favor de la 
i també del seu sou però exposa que 
de responsabilitat. El seu grup n'ha fet una 
mitjana dels sous que existeixen en la nos
votar en el Ple de cartipàs hi voten favorablement. 
 
El president comenta que el concurs s'ha de preparar, 
terme en menys de sis mesos. 
 
Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 

 

si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 16

El Sr. Cornellà vol comentar que al final de la darrera sessió se'ls va con
s agradava i no consta a l'acta. No li va quedar clar si se'l convidava a 

hi és reflectit.  

La Sra. Veray diu que no ho va dir.  

El Sr. Cornellà manifesta que ells ho van interpretar d'aquesta manera. 

El secretari manifesta que es transcriu el que es diu. Si no hi consta és
 la gravació. Si volen tenen a la seva disposició la cinta de la 

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.

Designació de la gerent del Consell Comarcal del Gi ronès.  

El president manifesta que després de la renúncia presentada pel Sr. Mulero e
decret en el que es proposava l'acumulació de les funcions i les 

ribucions de la figura del gerent a la Sra. Bartrolí coordinadora de l'àrea de Medi 
Ambient. Comenta que després de l'entrada en vigor de LRSAL aquesta normativa 
prohibeix nomenar càrrecs eventuals als consells comarcals. En l'anterior P
modificar la figura del gerent com càrrec amb funcions directives. La cobertura d'aquesta 

a través d'un concurs públic amb concurrència, justificació de 
la figura de gerent és imprescindible en el 

lei d'organització comarcal i mentrestant no es porti a terme el concurs 
que ocupi aquesta plaça la Sra. Bartrolí. És una persona que fa més de 20 anys que 

és una dona, llicenciada en dret amb un màster en gestió ambiental i 
ha coordinat l'àrea de Medi Ambient del Consell. Té coneixement

emana que es doni confiança a aquesta persona i 
com pertoca.  

neda manifesta que el seu vot serà favorable. Pregunta en quin termini tenen 
previst portar a terme el concurs. Felicita a la Sra. Bartrolí pel seu nomenament. 

le de cartipàs el seu grup va votar a favor de la figura del gerent, el S
exposa que caldria repensar una mica els sous en aquests

El seu grup n'ha fet una lectura i creuen que aquests no 
mitjana dels sous que existeixen en la nostra societat. Per coherència amb el que vam 

le de cartipàs hi voten favorablement.  

el concurs s'ha de preparar, el compromís 
menys de sis mesos.  

Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 

3 

rany de l’acta del proppassat 16  de 

El Sr. Cornellà vol comentar que al final de la darrera sessió se'ls va convidar a marxar a 
. No li va quedar clar si se'l convidava a ell o 

El Sr. Cornellà manifesta que ells ho van interpretar d'aquesta manera.  

consta és perquè no es va 
. Si volen tenen a la seva disposició la cinta de la 

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

el Sr. Mulero el dia 7 de 
roposava l'acumulació de les funcions i les 

a la Sra. Bartrolí coordinadora de l'àrea de Medi 
Ambient. Comenta que després de l'entrada en vigor de LRSAL aquesta normativa 

comarcals. En l'anterior Ple es va 
modificar la figura del gerent com càrrec amb funcions directives. La cobertura d'aquesta 

a través d'un concurs públic amb concurrència, justificació de 
en el consell comarcal 

es porti a terme el concurs es proposa 
. És una persona que fa més de 20 anys que 

en gestió ambiental i 
ha coordinat l'àrea de Medi Ambient del Consell. Té coneixements del món local i del 

emana que es doni confiança a aquesta persona i procediran a 

. Pregunta en quin termini tenen 
nomenament. Comenta 

figura del gerent, el Sr. Mulero, 
ar una mica els sous en aquests llocs 
creuen que aquests no s'adeqüen a la 

cia amb el que vam 

el compromís és que es porti a 

Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal amb les 



 
 

 

funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qu
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya;
 
Atès que el gerent del Consell Comarcal del Gironès, en data 6 de gener de 2016, va 
renunciar a seguir ocupant el lloc de gerent del Consell Comarcal del Gironès pel qual 
havia estat nomenat en data 22 de juliol de 2015 pel Ple del Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
Atès que el president del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 30 
de desembre de 2015 va encarregar a la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, tècnica supe
administració general del Consell Comarcal del Gironès, les funcions i atribucions pròpies 
del gerent fins que es produeixi el seu nomenament pel ple del Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
Vist que l'encàrrec de funcions efectuat té efectes des del dia
finalitzarà en el moment en què es procedeixi al nomenament del gerent que nomeni el 
Ple del Consell Comarcal del Gironès previst pel dia 17 de febrer de 2016;
 
Vist que les atribucions del gerent del Consell s'han de desenvolupar per
funcions i atribucions previstes a la Llei de comarques quedin desateses;
 
Vist que la provisió d'aquest lloc de treball s'ha de portar a terme mitjançant un 
procediment de lliure concurrència;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada 
grup d'ERC-AM, del del grup del PSC
COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès l

Besalú, amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que 
preveu l’art. 16 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de l

 Aprovar la retribució anual íntegra de 54.640,46 
 
Segon.  Determinar que aquest nomenament s'efectua pel termini màxim de 6 mesos i, 

en qualsevol cas, fins al moment en què es porti a terme l
gerent del Consell Comarcal del Gironès que en tot cas haurà de respectar els 
principis de concurrència pública, capacitat, mèrit i igualtat per a la provisió del 
lloc de treball. 

 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
El president destaca que el passat dia 16 de gener va
Junta Gestora del Medinyà. 
necessitar. Aquesta legislatura va començar amb 27 municipis però creuen i esperen que 
l'acabaran amb 28 municipis. Informa de la implementació de la Llei de transparència al 
Consell. Comenta que s'hi està a sobre. La metodologia de treball 
està lligada a la plataforma Eacat de la Generalitat de Catalunya
adherit. En tots els ajuntaments 
126 ítems. Se n'han prioritzat 48

funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qu
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya;

Atès que el gerent del Consell Comarcal del Gironès, en data 6 de gener de 2016, va 
renunciar a seguir ocupant el lloc de gerent del Consell Comarcal del Gironès pel qual 

estat nomenat en data 22 de juliol de 2015 pel Ple del Consell Comarcal del 

Atès que el president del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 30 
de desembre de 2015 va encarregar a la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, tècnica supe
administració general del Consell Comarcal del Gironès, les funcions i atribucions pròpies 
del gerent fins que es produeixi el seu nomenament pel ple del Consell Comarcal del 

Vist que l'encàrrec de funcions efectuat té efectes des del dia 7 de gener de 2016 i 
finalitzarà en el moment en què es procedeixi al nomenament del gerent que nomeni el 
Ple del Consell Comarcal del Gironès previst pel dia 17 de febrer de 2016;

Vist que les atribucions del gerent del Consell s'han de desenvolupar per
funcions i atribucions previstes a la Llei de comarques quedin desateses;

Vist que la provisió d'aquest lloc de treball s'ha de portar a terme mitjançant un 
procediment de lliure concurrència; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup del PSC-CP, del grup d'ICV-EUiA-EPM

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i l'abstenció del grup de la CUP

els següents acords: 

Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès la Sr
, amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que 

preveu l’art. 16 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Aprovar la retribució anual íntegra de 54.640,46 €, en 14 pagues.

Determinar que aquest nomenament s'efectua pel termini màxim de 6 mesos i, 
en qualsevol cas, fins al moment en què es porti a terme la provisió del lloc de 
gerent del Consell Comarcal del Gironès que en tot cas haurà de respectar els 
principis de concurrència pública, capacitat, mèrit i igualtat per a la provisió del 

Qüestions de Presidència i Gerència.  

ue el passat dia 16 de gener va ser present a la constitució de la 
Junta Gestora del Medinyà. Es van oferir com a Consell Comarcal pel que puguin 

legislatura va començar amb 27 municipis però creuen i esperen que 
abaran amb 28 municipis. Informa de la implementació de la Llei de transparència al 

Consell. Comenta que s'hi està a sobre. La metodologia de treball que es porta a terme 
lligada a la plataforma Eacat de la Generalitat de Catalunya. El Consell hi està

els ajuntaments s'hi ha hagut d'estar a sobre. Ara mateix hi tenim penjats 
126 ítems. Se n'han prioritzat 48. Manifesta que es tracta d'un instrument i una eina viva 
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funcions executives que regula el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya; 

Atès que el gerent del Consell Comarcal del Gironès, en data 6 de gener de 2016, va 
renunciar a seguir ocupant el lloc de gerent del Consell Comarcal del Gironès pel qual 

estat nomenat en data 22 de juliol de 2015 pel Ple del Consell Comarcal del 

Atès que el president del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 30 
de desembre de 2015 va encarregar a la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, tècnica superior en 
administració general del Consell Comarcal del Gironès, les funcions i atribucions pròpies 
del gerent fins que es produeixi el seu nomenament pel ple del Consell Comarcal del 

7 de gener de 2016 i 
finalitzarà en el moment en què es procedeixi al nomenament del gerent que nomeni el 
Ple del Consell Comarcal del Gironès previst pel dia 17 de febrer de 2016; 

Vist que les atribucions del gerent del Consell s'han de desenvolupar per evitar que les 
funcions i atribucions previstes a la Llei de comarques quedin desateses; 

Vist que la provisió d'aquest lloc de treball s'ha de portar a terme mitjançant un 

amb els vots a favor del grup de CiU, del 
EPM-BARCELONA EN 

del grup de la CUP-PA. 

Sra. Sílvia Bartrolí i 
, amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que 

preveu l’art. 16 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
a Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

€, en 14 pagues. 

Determinar que aquest nomenament s'efectua pel termini màxim de 6 mesos i, 
a provisió del lloc de 

gerent del Consell Comarcal del Gironès que en tot cas haurà de respectar els 
principis de concurrència pública, capacitat, mèrit i igualtat per a la provisió del 

a la constitució de la 
omarcal pel que puguin 

legislatura va començar amb 27 municipis però creuen i esperen que 
abaran amb 28 municipis. Informa de la implementació de la Llei de transparència al 

que es porta a terme 
. El Consell hi està 

Ara mateix hi tenim penjats 
un instrument i una eina viva 



 
 

 

que s'hi està treballant contínuament. Es complirà amb els paràmetres. 
gestiona és la Sra. Helena Dorca que també porta premsa,
Mensualment realitzarà un informe de l'estat del portal de la transparència que el faran 
arribar a tots els consellers i conselleres. Perquè 
grans blocs. El primer d'informació institucional i org
grups polítics, els càrrecs electes
de llocs de treball. Un segon bloc de gest
liquidació, el compte general... Un tercer gran bloc d'acció de govern i normativa on hi són 
presents les actes, les resolucions, els decrets, el 
hi ha els contractes, els convenis i 
catàleg de serveis on hi consten
que la Diputació de Girona ha organitzat 
i que es portarà a terme el dia 25 a la seu del Consell
creat un perfil de Twiter del Consell per tal de penjar
 
 - Donar compte de l'ex ecució pressupostària del quart
 
La Sra. Dalmau informa que
consell comarcal, format pel propi Consell Co
El període mig de pagament a proveïdors del 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
 - Donar compte dels informes de morositat.
 
La Sra. Dalmau informa que c
trimestre de 2015 que es va trametre al Mi
conselleres. 
  
La Gerent informa que s’han aprovat els 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. 
que s'han aprovat les bases per proveir 24 llocs de treball per als peons de suport a les 
brigades municipals de la comarca. També hi consten els decrets d'aprovació del tribunal i 
els nomenaments d'aquestes persones. Destaca les obres 
i l'obra de pavimentació del camí del 
Viladasens. Pel que fa als decrets del mes de gener s'han aprovat els decrets del 1/2016 
al 32/2016. Destaca el nomenament dels membres 
concurs per ocupar una plaça de tutor orientador de joves i de
Integral.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
4. Fixació dels límits de les quanties màximes de retr ibucions totals del personal 
directiu dels ens dependents o entitats vinculades del Consell Comarcal del 
Gironès.  
 
La Sra. Carabellido recorda que en el Ple d'octubre es 
o dependents del Consell. Aquests
autònom i el Consorci de Benestar Social Gironès 
LRSAL s'ha procedit a fixar
d'aquests ens. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès
quantia màxima de la retribució total 

que s'hi està treballant contínuament. Es complirà amb els paràmetres. 
a Dorca que també porta premsa, comunicació 

ensualment realitzarà un informe de l'estat del portal de la transparència que el faran 
arribar a tots els consellers i conselleres. Perquè se'n facin una idea comenta que hi ha 5 

primer d'informació institucional i organitzativa on s'hi poden trobar: 
grups polítics, els càrrecs electes, el cartipàs, les competències, les 
de llocs de treball. Un segon bloc de gestió econòmica en el que hi ha 
liquidació, el compte general... Un tercer gran bloc d'acció de govern i normativa on hi són 
presents les actes, les resolucions, els decrets, el tauló d'anuncis. Un quart bloc 

convenis i les subvencions i finalment el darrer bloc que és el 
on hi consten tots els serveis que es presten des del Consell. 

ha organitzat una jornada de formació per tots els ajuntaments 
portarà a terme el dia 25 a la seu del Consell. En darrer lloc comenta que s'ha 

creat un perfil de Twiter del Consell per tal de penjar-hi tota l'activitat que es porta a terme.

ecució pressupostària del quart  trimestre de 2015

La Sra. Dalmau informa que s'ha tramès al Minhap la documentació referent al grup 
cal, format pel propi Consell Comarcal i per l'Escola de Música del G

l període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre 2015 és 59,29

s consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Donar compte dels informes de morositat.  

La Sra. Dalmau informa que consta en l'expedient l'estat d'execució corresponent al 
de 2015 que es va trametre al Minhap i que està a disposició dels consellers i 

an aprovat els decrets del 631/2015 al 702
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca d'aquests decrets 

ses per proveir 24 llocs de treball per als peons de suport a les 
brigades municipals de la comarca. També hi consten els decrets d'aprovació del tribunal i 
els nomenaments d'aquestes persones. Destaca les obres dels serveis bàsics de Fellines

pavimentació del camí del nucli de Viladasens al molí de M
Viladasens. Pel que fa als decrets del mes de gener s'han aprovat els decrets del 1/2016 
al 32/2016. Destaca el nomenament dels membres del tribunal per la realització del 

per ocupar una plaça de tutor orientador de joves i del projecte de Territori 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Fixació dels límits de les quanties màximes de retr ibucions totals del personal 
directiu dels ens dependents o entitats vinculades del Consell Comarcal del 

ra. Carabellido recorda que en el Ple d'octubre es van aprovar les entitats vinculades 
. Aquests eren l'Escola de Música del Gironès com a org

autònom i el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. També seguint les indicacions de 
s'ha procedit a fixar els límits màxims de retribucions del personal directiu 

d'aquests ens. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès, classificada en
quantia màxima de la retribució total són 40.000 euros. Pel que fa al Consorci de Benestar 

5 

que s'hi està treballant contínuament. Es complirà amb els paràmetres. La persona que ho 
comunicació i presidència. 

ensualment realitzarà un informe de l'estat del portal de la transparència que el faran 
comenta que hi ha 5 

anitzativa on s'hi poden trobar: els 
 funcions, la plantilla 

en el que hi ha el pressupost, la 
liquidació, el compte general... Un tercer gran bloc d'acció de govern i normativa on hi són 

d'anuncis. Un quart bloc on el que 
inalment el darrer bloc que és el 

tots els serveis que es presten des del Consell. Comenta 
una jornada de formació per tots els ajuntaments 

En darrer lloc comenta que s'ha 
hi tota l'activitat que es porta a terme.  

trimestre de 2015 . 

la documentació referent al grup 
marcal i per l'Escola de Música del Gironès. 

5 és 59,29 dies.  

s consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

onsta en l'expedient l'estat d'execució corresponent al quart 
està a disposició dels consellers i 

702/2015 que s’han 
Destaca d'aquests decrets 

ses per proveir 24 llocs de treball per als peons de suport a les 
brigades municipals de la comarca. També hi consten els decrets d'aprovació del tribunal i 

dels serveis bàsics de Fellines 
nucli de Viladasens al molí de Moret al municipi de 

Viladasens. Pel que fa als decrets del mes de gener s'han aprovat els decrets del 1/2016 
del tribunal per la realització del 

l projecte de Territori 

Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

Fixació dels límits de les quanties màximes de retr ibucions totals del personal 
directiu dels ens dependents o entitats vinculades del Consell Comarcal del 

aprovar les entitats vinculades 
eren l'Escola de Música del Gironès com a organisme 

Salt. També seguint les indicacions de 
els límits màxims de retribucions del personal directiu 

classificada en el grup 1, la 
Pel que fa al Consorci de Benestar 



 
 

 

Social gironès - Salt la quantitat és de 55.000 euros. Comenta que no vol dir que 
actualment es cobrin aquestes xifres sinó que es fixen els imports 
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup s'abstindrà en
reflexió que han exposat en el darrer punt.
les circumstàncies generals i
empresa privada.  
 
El Sr. Palacio manifesta que a la comissió informativa se'ls 
l'Escola de Música del Gironès eren
es va produir una errada en el moment en 
troba en la mateixa línia del que 
valorar aquestes retribucions 
persones. No saben quin valor tenen aquetes x
molt elevades. El seu vot també serà l'abstenció.
 
El president manifesta que desconeix el canvi de xifres. En tot cas la documentació que ell 
ha tingut sempre ha estat aquesta. Demana disculpes si es va dir un
de que no torni a passar.  
 
Vist que en el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'octubre de 2014, es va 
aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents del Consell Comarcal del 
Gironès, als efectes previstos en la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL);
 
Atès que es va classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la disposició addicional 
dotzena LRBRL, en el grup 1; 
 
Vist que és necessari adequar les retribucions màximes del personal directiu dels òrgans 
dels ens dependents del Consell Comarcal del Gironès a les característiques de cadascun 
dels mateixos, fet que suposa l’adequació de les seves retribucions màximes del seu 
personal directiu en les seves quanties màximes, desglossades en retribucions bàsiques i 
en retribucions complementàries, determinant
percentatges de complement fix i de complement variable;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb 
grup d'ERC-AM i del grup del PP 
CP i del grup d'ICV-EUiA-EPM
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Fixar els límits de les quanties màximes de retribucions totals del personal 

directiu dels ens dependents, així com els percentatges de les retribucions 
complementàries en concepte de complement fix i variable, d’acord amb la 
classificació del grup en què 
amb el paràgraf tercer de la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, d

Salt la quantitat és de 55.000 euros. Comenta que no vol dir que 
actualment es cobrin aquestes xifres sinó que es fixen els imports màxims. 

neda manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt per la 
reflexió que han exposat en el darrer punt. Consideren aquestes xifres poc adequades a 
les circumstàncies generals i a un sou mig per unes responsabilitats s

alacio manifesta que a la comissió informativa se'ls va dir que el màxim per a 
Escola de Música del Gironès eren de 35.000 euros. No sap si hi ha hagut algun canvi o 

una errada en el moment en el que es van donar les xifres.
en la mateixa línia del que ha comentat la Sra. Pineda. Al seu grup els costa poder 

valorar aquestes retribucions perquè no saben la feina que fan 
valor tenen aquetes xifres. Tot i així les consideren unes xifres 

. El seu vot també serà l'abstenció.  

El president manifesta que desconeix el canvi de xifres. En tot cas la documentació que ell 
ha tingut sempre ha estat aquesta. Demana disculpes si es va dir una altra xifra i miraran 

Vist que en el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'octubre de 2014, es va 
aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents del Consell Comarcal del 

stos en la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

nistració Local (LRSAL); 

Atès que es va classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la disposició addicional 

 

adequar les retribucions màximes del personal directiu dels òrgans 
dels ens dependents del Consell Comarcal del Gironès a les característiques de cadascun 
dels mateixos, fet que suposa l’adequació de les seves retribucions màximes del seu 

en les seves quanties màximes, desglossades en retribucions bàsiques i 
en retribucions complementàries, determinant-se aquestes últimes en forma de 
percentatges de complement fix i de complement variable; 

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

EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA

els següents acords: 

Fixar els límits de les quanties màximes de retribucions totals del personal 
directiu dels ens dependents, així com els percentatges de les retribucions 
complementàries en concepte de complement fix i variable, d’acord amb la 
classificació del grup en què es troba cada ens dependent i de conformitat 
amb el paràgraf tercer de la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, d
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Salt la quantitat és de 55.000 euros. Comenta que no vol dir que 
àxims.  

la votació d'aquest punt per la 
Consideren aquestes xifres poc adequades a 

a un sou mig per unes responsabilitats similars en una 

va dir que el màxim per a 
. No sap si hi ha hagut algun canvi o 

es van donar les xifres. En tot cas es 
a. Al seu grup els costa poder 

 o no fan aquestes 
Tot i així les consideren unes xifres 

El president manifesta que desconeix el canvi de xifres. En tot cas la documentació que ell 
a altra xifra i miraran 

Vist que en el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 d'octubre de 2014, es va 
aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents del Consell Comarcal del 

stos en la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

Atès que es va classificar l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, als efectes previstos a la disposició addicional 

adequar les retribucions màximes del personal directiu dels òrgans 
dels ens dependents del Consell Comarcal del Gironès a les característiques de cadascun 
dels mateixos, fet que suposa l’adequació de les seves retribucions màximes del seu 

en les seves quanties màximes, desglossades en retribucions bàsiques i 
se aquestes últimes en forma de 

els vots a favor del grup de CiU, del 
PA, del grup del PSC-

GUANYEM BARCELONA-E. 

Fixar els límits de les quanties màximes de retribucions totals del personal 
directiu dels ens dependents, així com els percentatges de les retribucions 
complementàries en concepte de complement fix i variable, d’acord amb la 

es troba cada ens dependent i de conformitat 
amb el paràgraf tercer de la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), de conformitat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 



 
 

 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), de la 
manera següent:

 
 Escola de Música del Gironès

Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15
Nombre màxim de directius: 1
Quantia màxima de la re
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25% 
% màxim del complement variable de la retribució dels directius: 20%

 
 Consorci de Benestar Social Gironès Salt

Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15
Nombre màxim de directius: 1
Quantia màxima de la retribució total del dir
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25% 
% màxim del complem

 
Segon.  Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense perjudici de la 

publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 
web la composició dels seus òrgans d'ad
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
inclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 
els membres dels esmentats òrgans.

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a l'

Benestar Social Gironès Salt
 
Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present 

 
5. Aprovació de l’expedient de licitació, mitjançant p rocediment obert i varis criteris 
de valoració, de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del 
Gironès cursos 2016- 2017 i 2017
 
El Sr. Berloso comenta es presenta aquest expedient 
dels 53 serveis de transport 
aquest expedient de contractació per tal de garantir la prestació del servei el proper curs.
S'ha de tenir en compte que aquest servei permet el trasllat de 2
realització d'aquesta licitació s'ha realitzat un estudi de costos de cada servei objecte de 
licitació seguint un model explícit i homogeni pel conjunt dels serveis. Bàsicament
contempla variables que preveu l'observatori de càlcul de costos del transport discrecional 
que ha publicat la Generalitat de Catalunya
afegit més variables no contemplades en 
necessàries. Aquestes són: que 
servei de 60 minuts, que l'acompanyant 
addicionals en cas de serveis de doble itinerari, 10 quilometres de posicionament del 
vehicle a inici de ruta, 2,10 euros/
seguretat i el 8% de benefici industrial.
els vehicles portin cinturons de seguretat homologats
xofers i els acompanyants compleixin
referent a la certificació negativa
d'acreditar que no es troben inscrits al 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), de la 
manera següent: 

Escola de Música del Gironès  (Grup 1) 
Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15
Nombre màxim de directius: 1 
Quantia màxima de la retribució total dels directius: 40.000,00 
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25% 
% màxim del complement variable de la retribució dels directius: 20%

Consorci de Benestar Social Gironès Salt  (Grup 1) 
Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15
Nombre màxim de directius: 1 
Quantia màxima de la retribució total del directiu: 55.000,00 € 
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25% 
% màxim del complement variable de la retribució dels directius: 20%

Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense perjudici de la 
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 
web la composició dels seus òrgans d'administració, gestió, direcció i control, 
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
inclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 
els membres dels esmentats òrgans. 

est acord a l'Escola de Música del Gironès i al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt. 

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

Aprovació de l’expedient de licitació, mitjançant p rocediment obert i varis criteris 
de valoració, de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del 

2017 i 2017-2018 

es presenta aquest expedient atès que finalitza el contracte 
dels 53 serveis de transport escolar a finals del curs 2015-2016. É
aquest expedient de contractació per tal de garantir la prestació del servei el proper curs.

tenir en compte que aquest servei permet el trasllat de 2.278 alumnes.
realització d'aquesta licitació s'ha realitzat un estudi de costos de cada servei objecte de 
licitació seguint un model explícit i homogeni pel conjunt dels serveis. Bàsicament
contempla variables que preveu l'observatori de càlcul de costos del transport discrecional 

icat la Generalitat de Catalunya en el butlletí núm. 72 d'abril de 2015
més variables no contemplades en aquest butlletí que des del C

que el cost de l'acompanyament, garantir un temps mínim de 
l'acompanyant rebi una hora de sou, la disposició de

addicionals en cas de serveis de doble itinerari, 10 quilometres de posicionament del 
cle a inici de ruta, 2,10 euros/dia import compensatori per l'exigència de cinturons de 

seguretat i el 8% de benefici industrial. Destaca que s'ha incorporat l'obligació de que tots 
els vehicles portin cinturons de seguretat homologats. També serà necessari 
xofers i els acompanyants compleixin amb el que disposa la Llei 26/2015 de 28 de juliol 
referent a la certificació negativa de delinqüència sexual. Aquests treballadors hauran 
d'acreditar que no es troben inscrits al registre central de delinqüents 
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de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), de la 

Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15 

.000,00 €  
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25%  
% màxim del complement variable de la retribució dels directius: 20% 

Nombre màxim membres dels òrgans superiors de govern o administració: 15 

 
% màxim del complement de lloc de la retribució dels directius: 25%  

ent variable de la retribució dels directius: 20% 

Les entitats a les quals es refereix l'apartat anterior, sense perjudici de la 
publicitat legal a què estiguin obligades, difondran a través de la seva pàgina 

ministració, gestió, direcció i control, 
incloent les dades i experiència professional dels seus membres. Així mateix, 
inclouran en la memòria d'activitats de l'entitat les retribucions que percebin 

Escola de Música del Gironès i al Consorci de 

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

Aprovació de l’expedient de licitació, mitjançant p rocediment obert i varis criteris 
de valoració, de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del 

atès que finalitza el contracte vigent 
. És necessari iniciar 

aquest expedient de contractació per tal de garantir la prestació del servei el proper curs. 
278 alumnes. Per a la 

realització d'aquesta licitació s'ha realitzat un estudi de costos de cada servei objecte de 
licitació seguint un model explícit i homogeni pel conjunt dels serveis. Bàsicament 
contempla variables que preveu l'observatori de càlcul de costos del transport discrecional 

en el butlletí núm. 72 d'abril de 2015. S'hi han 
aquest butlletí que des del Consell consideren 

el cost de l'acompanyament, garantir un temps mínim de 
rebi una hora de sou, la disposició de 30 minuts 

addicionals en cas de serveis de doble itinerari, 10 quilometres de posicionament del 
dia import compensatori per l'exigència de cinturons de 

l'obligació de que tots 
. També serà necessari que els 

amb el que disposa la Llei 26/2015 de 28 de juliol 
l. Aquests treballadors hauran 

delinqüents sexuals. S'ha 



 
 

 

realitzat una licitació que vol afavorir al màxim la participació de tot tipus d'empreses. 
aquest motiu s'han realitzat lots
nombre de lots que un licitador pot participar.
transparència. Atenent que els serveis són vius es preveuen modificacions de fins a 
50% per tal de fer operatius els creixement
contracte de servei que té una 
2017 i 2017-2018 i prorrogues 
de contracte es publicarà al Di
4.568.368,47 euros IVA inclòs
de 11.420.921,17 euros. Pel que fa als criteris d'
quantificables motivats per aconseguir una despesa pública competitiva 
volen aconseguir millores pels destinataris que són els escolars de la comarca.
d'aquesta licitació atorguen un
l'oferta econòmica un màxim de 30 punts, 
sortides escolars un màxim de 30 punts, per
sense cost un màxim de 15 punts,
del servei fins a 15 punts i per la
comissió informativa es van suggerir algunes correccions i són les que han trobat sobre la 
taula.  
 
La Sra. Bartrolí comenta tenint en compte els diversos 
Consell ha sorgit la idea d'afegir una paràgraf en el criteri de valoració avaluable 
mitjançant formules on es digui que l'
realització de sortides escolars per escolars del Gironès i afegir
projectes socials del consell comarcal. 
 
La Sra. Pineda manifesta que hi votaran a favor
comissió informativa, el problema
municipis. Alguns tenen nuclis urbans 
disposen de gratuïtat en el transport.
Ple perquè el Consell doni su
nuclis de població allunyats dels centres escolars. 
Catalunya la que té les competències, 
mena de transport.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que en aquest punt s'abstindran però no ho faran per l'expedient 
que els presenten sinó per les politiques que hi ha al darrer
hauria de ser gratuït per tot els alumnes com 
alguns pobles n'hi ha que paguen
altres. No estan d'acord amb el model que els porta a aq
aquest sentit. Manifesta que aques
criteris que troben realment encertats. 
 
El president demana a la Sra. Pineda que 
tingui. Aquests són temes que 
disposar de temps.  
 
Atès que el Consell Comarcal realitza la gestió del servei de transport escolar col·lectiu a 
la comarca des del curs 90-
alumnes de secundària obligatòria;
 

una licitació que vol afavorir al màxim la participació de tot tipus d'empreses. 
lots, els més petits possibles i s'ha afegit un topall 

nombre de lots que un licitador pot participar. S'incorporen els aspectes de política de 
tenent que els serveis són vius es preveuen modificacions de fins a 

els creixements o decreixements dels serveis.
contracte de servei que té una durada inicial de dos anys equivalents als cursos 2016 

2018 i prorrogues d'un curs fins als cursos 2019-2020. Per la quantia i el tipus 
publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea. La xifra de lici

4.568.368,47 euros IVA inclòs pels dos primers cursos. El valor estimat del contracte 
Pel que fa als criteris d'adjudicació s'opta per criteris objectius i 

quantificables motivats per aconseguir una despesa pública competitiva 
aconseguir millores pels destinataris que són els escolars de la comarca.

un màxim de 100 punts i es reparteixen: per la 
l'oferta econòmica un màxim de 30 punts, per l'oferiment de quilòmetres gratuïts per 

un màxim de 30 punts, per afegir noves parades fins a un 25% de la ruta 
unts, per la redacció d'un informe de valoració de satisfacció 

15 punts i per la proximitat de les cotxeres fins a 10 punts. 
comissió informativa es van suggerir algunes correccions i són les que han trobat sobre la 

tenint en compte els diversos projectes que s'estan iniciant en el 
Consell ha sorgit la idea d'afegir una paràgraf en el criteri de valoració avaluable 

digui que l'oferiment de quilòmetres gratuïts 
realització de sortides escolars per escolars del Gironès i afegir-hi: 
projectes socials del consell comarcal.  

La Sra. Pineda manifesta que hi votaran a favor. Vol comentar, com ja van fer 
, el problema existent amb el transport escolar no obligatori 

nuclis urbans allunyats dels centres escolars i aquests no 
disposen de gratuïtat en el transport.  Anuncia que presentaran una moció en el proper 

onsell doni suport a aquesta reivindicació d'alguns ajuntaments que tenen 
nuclis de població allunyats dels centres escolars. Atenent que és la 
Catalunya la que té les competències, demanaran que es comprometi a 

r. Cornellà manifesta que en aquest punt s'abstindran però no ho faran per l'expedient 
que els presenten sinó per les politiques que hi ha al darrera. Pensen que 

per tot els alumnes com passa en altres països i 
alguns pobles n'hi ha que paguen i n'hi ha que no paguen i estan molt a

amb el model que els porta a aquesta licitació 
anifesta que aquesta licitació està molt ben feta i que s

realment encertats.  

El president demana a la Sra. Pineda que faci arribar la moció al Consell tant bon punt la 
són temes que es poden debatre, treballar i fer-hi esmenes però han de 

Atès que el Consell Comarcal realitza la gestió del servei de transport escolar col·lectiu a 
-91 pels alumnes d'infantil i primària i des del 96

gatòria; 
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una licitació que vol afavorir al màxim la participació de tot tipus d'empreses. Per 
petits possibles i s'ha afegit un topall màxim del 

S'incorporen els aspectes de política de 
tenent que els serveis són vius es preveuen modificacions de fins a un 

dels serveis. Atès que és un 
durada inicial de dos anys equivalents als cursos 2016 -

Per la quantia i el tipus 
de la Unió Europea. La xifra de licitació és de 

estimat del contracte és 
adjudicació s'opta per criteris objectius i 

quantificables motivats per aconseguir una despesa pública competitiva i continguda. Es 
aconseguir millores pels destinataris que són els escolars de la comarca. Els criteris 

i es reparteixen: per la baixa en 
l'oferiment de quilòmetres gratuïts per 

afegir noves parades fins a un 25% de la ruta 
un informe de valoració de satisfacció 

proximitat de les cotxeres fins a 10 punts. En la darrera 
comissió informativa es van suggerir algunes correccions i són les que han trobat sobre la 

projectes que s'estan iniciant en el 
Consell ha sorgit la idea d'afegir una paràgraf en el criteri de valoració avaluable 

oferiment de quilòmetres gratuïts serà per la 
 i/o relacionats amb 

. Vol comentar, com ja van fer a la 
amb el transport escolar no obligatori a molts 

allunyats dels centres escolars i aquests no 
Anuncia que presentaran una moció en el proper 

d'alguns ajuntaments que tenen 
Atenent que és la Generalitat de 
es comprometi a realitzar aquesta 

r. Cornellà manifesta que en aquest punt s'abstindran però no ho faran per l'expedient 
ensen que aquest servei 

altres països i no en el nostre. En 
ha que no paguen i estan molt a prop els uns dels 

sta licitació i s'abstenen en 
que s'han valorat molts 

al Consell tant bon punt la 
hi esmenes però han de 

Atès que el Consell Comarcal realitza la gestió del servei de transport escolar col·lectiu a 
91 pels alumnes d'infantil i primària i des del 96-97 pels 



 
 

 

Atès que aquest servei s'ha anat adjudicant en tots els anteriors cursos escolars fins al 
moment; 
 
Vist que és necesari procedir a la licitació per als propers dos cursos escolars;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favo
grup d'ERC-AM, del del grup del PSC
COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
contracte de serveis de 
per als cursos 2016
2018-2019 i 2019
lots i amb assenyalament de varis criteris de valoració 
són les rutes següents:

 

Lot 
Ruta 
1617 

1 CA01 Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Riudellots, Quart, Llambilles)

2 CA02 Institut Cassà, Escola Aldric

3 CA03 Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Llambilles, Sant Andreu Salou)

4 CA04 Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, La Salle Cassà (zona Riudellots, Campllong)

5 CA05 Institut Cassà (zona Caldes, Riudellots)

6 CE01 Institut Celrà (zona Millàs, Madremanya, Sant Martí Vell, Flaçà, Sant Joan de Mollet)

7 CE02 Institut Celrà (zona Bordils, Juià)

8 CE03 Institut Celrà (zona Viladesens, Cervià de Ter, Medinyà)

9 CE04 Institut Celrà (zona Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter)

10 CE05 Institut Celrà (zona Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils)

11 CE06 Institut Celrà (zona Medinyà, Bordils)

12 CE07 Escola L'Aulet, Escola Les Falgueras, Escola Bordils (zona Juià, Millàs, 

13 EE01 CEE La Maçana, CEE Palau (zona Begudà, Olot, Anglès, Salt) (VA)

14 EE02 
CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Joan de Palamós, Calonge, Sant Feliu, Santa 
Cristina, Cassà de la Selva, Girona) (VA)

15 EE03 
CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, 
Riudarenes, Sils, Campllong, Fornells de la Selva) (VA)

16 EE04 CEE Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (Besalú, Banyoles, Sant Julià de Ramis, 

17 EE05 CEE Font de l'Abella (zona Amer, Anglès, Bonmatí, Bescanó, Salt, Girona)

18 EE06 CEE Palau (zona Torroella de Montgrí, Albons, Verges, Girona) (VA)

19 EE07 CEE Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Blanes, Vidreres, 

20 EE08 CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Salt, Medinyà, Girona) (VA)

21 EE09 CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Canet d'Adri, Sant Gregori, Girona, Salt) (VA)

Atès que aquest servei s'ha anat adjudicant en tots els anteriors cursos escolars fins al 

Vist que és necesari procedir a la licitació per als propers dos cursos escolars;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup del PSC-CP, del grup d'ICV-EUiA-EPM

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i l'abstenció del grup de la CUP

els següents acords: 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
contracte de serveis de transport escolar col·lectiu a la comarca del Gironès 
per als cursos 2016-2017 i 2017-2018, i les seves pròrrogues per al curs 

2019 i 2019-2020, mitjançant procediment obert per a un total de 53 
lots i amb assenyalament de varis criteris de valoració 
són les rutes següents: 

Descripció 

Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Riudellots, Quart, Llambilles)

Institut Cassà, Escola Aldric (zona Caldes, Sant Andreu Salou, Campllong) 

Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Llambilles, Sant Andreu Salou)

Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, La Salle Cassà (zona Riudellots, Campllong) 

Institut Cassà (zona Caldes, Riudellots) 

Institut Celrà (zona Millàs, Madremanya, Sant Martí Vell, Flaçà, Sant Joan de Mollet) 

Institut Celrà (zona Bordils, Juià) 

Institut Celrà (zona Viladesens, Cervià de Ter, Medinyà) 

Institut Celrà (zona Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter) 

Institut Celrà (zona Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils) 

Institut Celrà (zona Medinyà, Bordils) 

Escola L'Aulet, Escola Les Falgueras, Escola Bordils (zona Juià, Millàs, Madremanya, Sant Martí Vell)

CEE La Maçana, CEE Palau (zona Begudà, Olot, Anglès, Salt) (VA) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Joan de Palamós, Calonge, Sant Feliu, Santa 
Cristina, Cassà de la Selva, Girona) (VA) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, 
Riudarenes, Sils, Campllong, Fornells de la Selva) (VA) 

CEE Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (Besalú, Banyoles, Sant Julià de Ramis, 

CEE Font de l'Abella (zona Amer, Anglès, Bonmatí, Bescanó, Salt, Girona) 

CEE Palau (zona Torroella de Montgrí, Albons, Verges, Girona) (VA) 

CEE Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Blanes, Vidreres, Vilobí d'Onyar, Vilablareix) (VA)

CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Salt, Medinyà, Girona) (VA) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Canet d'Adri, Sant Gregori, Girona, Salt) (VA)
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Atès que aquest servei s'ha anat adjudicant en tots els anteriors cursos escolars fins al 

Vist que és necesari procedir a la licitació per als propers dos cursos escolars; 

r del grup de CiU, del 
EPM-BARCELONA EN 

del grup de la CUP-PA. 

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

transport escolar col·lectiu a la comarca del Gironès 
2018, i les seves pròrrogues per al curs 

2020, mitjançant procediment obert per a un total de 53 
lots i amb assenyalament de varis criteris de valoració de les ofertes i que 

Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Riudellots, Quart, Llambilles) 

Institut Cassà, Escola Puig d'Arques, Escola Aldric, La Salle Cassà (zona Llambilles, Sant Andreu Salou) 

 

Madremanya, Sant Martí Vell) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Joan de Palamós, Calonge, Sant Feliu, Santa 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, 

CEE Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (Besalú, Banyoles, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter) (VA) 

Vilobí d'Onyar, Vilablareix) (VA) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Canet d'Adri, Sant Gregori, Girona, Salt) (VA) 



 
 

 

22 EE10 CEE La Maçana, CEE Palau, CEE

23 EE11 CEE Font de l'Abella (zona Llagostera, Cassà, Quart, Vila

24 EE12 CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Roses, Figueres) (VA)

25 EE13 CEE Palau, CEE Font de l'Abella, CEE Joan Riu (Zona Castell d'Aro, Llagostera, Caldes de Malavella) (VA)

26 EE14 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Roses, Figueres, Banyoles) (VA)

27 EE15 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Cassà de la Selva, Girona, Salt) (VA)

28 EE16 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Girona, Salt) (VA)

29 EE17 Joan Riu-Consorci Sant Gregori, CEE Palau (zona Bescanó, Salt) (VA)

30 EE18 Joan Riu-Consorci Sant Gregori (zona Anglès, Salt, Girona) (VA)

31 EE19 USEE Taialà, USEE Domeny (zona Salt, Girona)

32 EE20 USEE Escola Marta Mata (zona Sant Gregori, Av. Sant Narcís, zona Est)

33 LA01 Escola L'Aixart (zona Viladasens, Cervià de Ter)

34 NX01 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter)

35 NX02 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Gregori, Sarrià de Ter)

36 NX03 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter)

37 NX04 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter)

38 NX05 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter)

39 NX06 Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Medinyà, Sarrià de Ter)

40 NX07 
Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Llorà, Sant 
Gregori, Sarrià de Ter) 

41 SG01 Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori)

42 SG02 Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Sant Esteve de Llémena, Llorà, Sant Gregori)

43 SG03 
Escola Agustí Gifre (zona Granollers de Rocacorba, Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Sant 
Gregori) 

44 SG04 Escola Agustí Gifre (zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori)

45 VI01 Institut Vilablareix (zona Quart)

46 VI02 Institut Vilablareix (zona Fornells de la Selva, Aiguaviva)

47 VI03 Institut Vilablareix (zona Quart, Fornells de la Selva)

48 VI04 Institut Vilablareix (zona Fornells de la Selva)

49 VI05 Institut Vilablareix (zona La Creueta, Palol, Quart)

50 VI06 Institut Vilablareix (zona Palol Quart)

51 ZE01 Institut Montilivi, Institut Nou de Girona, Institut Carles Rahola (zona Creueta, Vila

52 ZE02 Institut Vicens Vives, Institut Sobrequés (zona La Creueta, Vila

53 ZE03 La Salle, Vedruna, Les Alzines (zona La Creueta, Vila

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte de 
comarca del Gironès per als cursos 2016
pròrrogues per al curs 2018
per a un total de 53 lots i amb assenyalament de varis criteris de
les ofertes. 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Palafrugell, La Bisbal, Flaçà, Celrà, Girona) (VA)

CEE Font de l'Abella (zona Llagostera, Cassà, Quart, Vila-roja, Girona) 

CEE La Maçana, CEE Palau, CEE Font de l'Abella (zona Roses, Figueres) (VA) 

Palau, CEE Font de l'Abella, CEE Joan Riu (Zona Castell d'Aro, Llagostera, Caldes de Malavella) (VA)

Consorci Sant Gregori (zona Roses, Figueres, Banyoles) (VA) 

Sant Gregori (zona Cassà de la Selva, Girona, Salt) (VA) 

Consorci Sant Gregori (zona Girona, Salt) (VA) 

Consorci Sant Gregori, CEE Palau (zona Bescanó, Salt) (VA) 

Sant Gregori (zona Anglès, Salt, Girona) (VA) 

USEE Taialà, USEE Domeny (zona Salt, Girona) 

USEE Escola Marta Mata (zona Sant Gregori, Av. Sant Narcís, zona Est) 

Escola L'Aixart (zona Viladasens, Cervià de Ter) 

Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Gregori, Sarrià de Ter) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter) 

Xifra, Escola Montserrat (zona Sarrià de Ter) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Medinyà, Sarrià de Ter) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Llorà, Sant 

Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori)

Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Sant Esteve de Llémena, Llorà, Sant Gregori)

Escola Agustí Gifre (zona Granollers de Rocacorba, Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Sant 

(zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori) 

Institut Vilablareix (zona Quart) 

Institut Vilablareix (zona Fornells de la Selva, Aiguaviva) 

Institut Vilablareix (zona Quart, Fornells de la Selva) 

Fornells de la Selva) 

Institut Vilablareix (zona La Creueta, Palol, Quart) 

Institut Vilablareix (zona Palol Quart) 

Institut Montilivi, Institut Nou de Girona, Institut Carles Rahola (zona Creueta, Vila-roja)

Institut Vicens Vives, Institut Sobrequés (zona La Creueta, Vila-roja) 

La Salle, Vedruna, Les Alzines (zona La Creueta, Vila-roja) 

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques del contracte de serveis de transport escolar col·lectiu a la 
comarca del Gironès per als cursos 2016-2017 i 2017
pròrrogues per al curs 2018-2019 i 2019-2020, mitjançant procediment obert 
per a un total de 53 lots i amb assenyalament de varis criteris de
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Font de l'Abella (zona Palafrugell, La Bisbal, Flaçà, Celrà, Girona) (VA) 

Palau, CEE Font de l'Abella, CEE Joan Riu (Zona Castell d'Aro, Llagostera, Caldes de Malavella) (VA) 

Institut Narcís Xifra, Escola Montserrat (zona Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Llorà, Sant 

Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Montcal, Canet d'Adri, Sant Gregori) 

Institut Vall del Llémena, Institut Carles Rahola (zona Sant Esteve de Llémena, Llorà, Sant Gregori) 

Escola Agustí Gifre (zona Granollers de Rocacorba, Sant Esteva de Llémena, Sant Martí de Llémena, Sant 

roja) 

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
serveis de transport escolar col·lectiu a la 

2017 i 2017-2018, i les seves 
2020, mitjançant procediment obert 

per a un total de 53 lots i amb assenyalament de varis criteris de valoració de 



 
 

 

 
Tercer.  De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 
valoració de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Butlletí Oficial 
de la Província i al perfil del contractant.

 
Quart.  Facultar tan àmpliament com

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord. 
Així mateix, es faculta a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per 
resoldre les al·legacions i els recursos que es puguin pres
resolució dels contractes.

 
6. Aprovació de la delegació a la Presidència del Cons ell Comarcal del Gironès de 
l’aprovació de les bases i de la convocatòria de su bvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitat
geogràfiques, per al curs escolar 2016
centres privats concertats.  
 
El Sr. Berloso explica, tal i com es va informar a
temes. El primer referent a la conv
ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, 
per al curs escolar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats 
concertats. Informa que no e
portarà a terme a mitjans d'abril és necessari que tant bon punt el 
d'Ensenyament els faci arribar els nous criteris pel curs 2016
tramitació. Ho han de fer amb celeritat 
prèvia que requereix de temps i el segon perquè és 
escolars coneguin a inici de curs si disposen d'ajut i de la seva quantia
aquesta convocatòria com una de les eines claus de que disposem per a protegir els 
infants i joves de la comarca dels risc d'exclusió social i alhora afavor
a l'educació. El segon tema es d
les bases de les ajudes un cop 
comissió informativa.  
 
El president comenta que malauradament 
La gestió que realitza la Generalitat de 
manera.  
 
La Sra. Pineda pregunta si hi ha hagut alguna variació respecte la proposta que els van 
trametre. Comenta que hi ha dos paràgrafs que són 
conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions 
i el reial decret 887/2006 de 21 de juliol 
38/2003 s'han elaborat unes bases q
destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2016
privats concertats. El següent paràgraf diu
d'Ensenyament encara no ha adoptat els criteris que han de permetre la confecció de les 
bases de les subvencions destinades als ajuts individuals. Pregunta 
correcte. S'han creat o no. Són 
 

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 
valoració de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, 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. 
Així mateix, es faculta a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per 
resoldre les al·legacions i els recursos que es puguin pres
resolució dels contractes. 

Aprovació de la delegació a la Presidència del Cons ell Comarcal del Gironès de 
l’aprovació de les bases i de la convocatòria de su bvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitat s socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2016 -2017 per a l’alumnat de centres públics i 

 

, tal i com es va informar a la comissió informativa
la convocatòria i les bases que han de regir l'atorgament dels 

ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, 
2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats 

Informa que no els han tramès els criteris. Atenent que el proper P
a mitjans d'abril és necessari que tant bon punt el 

nsenyament els faci arribar els nous criteris pel curs 2016- 2017 
. Ho han de fer amb celeritat per dos motius: el primer perquè implica una gestió 

prèvia que requereix de temps i el segon perquè és important que les famílies i els centres 
escolars coneguin a inici de curs si disposen d'ajut i de la seva quantia
aquesta convocatòria com una de les eines claus de que disposem per a protegir els 
infants i joves de la comarca dels risc d'exclusió social i alhora afavoreix 

El segon tema es demanar que es faculti al president del C
les bases de les ajudes un cop arribin els nous criteris previ informe 

El president comenta que malauradament aquesta situació ja ha passat altres vegades. 
la Generalitat de Catalunya obliga al Consell a fer

ra. Pineda pregunta si hi ha hagut alguna variació respecte la proposta que els van 
hi ha dos paràgrafs que són contradictoris. En el quart diu
eveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions 

i el reial decret 887/2006 de 21 de juliol pel que s'aprova el reglament de l'esmentada Llei 
003 s'han elaborat unes bases que regiran la convocatòria de subvencions 

iduals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres 

ent paràgraf diu: atès que a hores d'ara el Departament 
no ha adoptat els criteris que han de permetre la confecció de les 

bases de les subvencions destinades als ajuts individuals. Pregunta 
Són contradictoris demana que es corregeixi
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De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents criteris de 
valoració de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Butlletí Oficial 

en dret sigui menester la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord. 
Així mateix, es faculta a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per 
resoldre les al·legacions i els recursos que es puguin presentar, inclosa la 

Aprovació de la delegació a la Presidència del Cons ell Comarcal del Gironès de 
l’aprovació de les bases i de la convocatòria de su bvencions destinades a ajuts 

s socioeconòmiques i 
2017 per a l’alumnat de centres públics i 

la comissió informativa, que hi ha dos 
ocatòria i les bases que han de regir l'atorgament dels 

ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, 
2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats 

tenent que el proper Ple es 
a mitjans d'abril és necessari que tant bon punt el Departament 

2017 s'acceleri la seva 
per dos motius: el primer perquè implica una gestió 

que les famílies i els centres 
escolars coneguin a inici de curs si disposen d'ajut i de la seva quantia. Considerem 
aquesta convocatòria com una de les eines claus de que disposem per a protegir els 

eix la igualtat d'accés 
ue es faculti al president del Consell per aprovar 

previ informe favorable de la 

aquesta situació ja ha passat altres vegades. 
onsell a fer-ho d'aquesta 

ra. Pineda pregunta si hi ha hagut alguna variació respecte la proposta que els van 
. En el quart diu: de 

eveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions 
pel que s'aprova el reglament de l'esmentada Llei 

regiran la convocatòria de subvencions 
iduals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 

2017 per a l’alumnat de centres públics i centres 
atès que a hores d'ara el Departament 

no ha adoptat els criteris que han de permetre la confecció de les 
bases de les subvencions destinades als ajuts individuals. Pregunta quin dels dos és 

corregeixi.  



 
 

 

El president manifesta que és cert és un error perquè s'han d'elaborar. El correcte és el 
cinquè paràgraf.  
 
La Sra. Pineda manifesta, com ja ho va dir a la comissió informativa, que a
no els agrada. No és perquè no tinguin confiança amb el president
votaran favorablement perquè 
informativa.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup pref
són pocs dies de diferencia entr
grup aquest tema el preocupa 
concertats. Necessiten temps per
que el problema és de la Generalitat de Catalunya que ho env
abans no hauríem d'anar a córrer
els trameti els criteris amb celeritat i no pas que el C
 
El president manifesta que no s'aprovarien a la 
a terme la setmana abans del P
Tant bon punt els arribi la documentació de la Generalitat 
informativa. Pot ser que es faci 
Manifesta que entén el Sr. Cornellà perquè ells també ho fan a contracor. 
era portar-ho a aprovació en aquest ple. 
 
El Sr. Cornellà comenta, pel que han viscut
un altre. Si cada any canviessin molt ho entendria però amb lo poc que canvien no 
entenen perquè tarden tant. Se'ls hauria
seriosament i volen modificar
però si no les canvien gaire les
 
El president manifesta que hi està totalment d'acord. 
 
El Sr. Cornellà reitera que s'ha de demanar la pressa a la Generalitat
que el Consell s'autoimposa una pressa que no 
disposar de més temps, poder
informativa a córrer cuita.  
 
Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials;
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarca
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règ
 
Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques;

és cert és un error perquè s'han d'elaborar. El correcte és el 

, com ja ho va dir a la comissió informativa, que a
perquè no tinguin confiança amb el president

votaran favorablement perquè serà necessari l'informe favorable de la comissió 

El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup preferiria que s'esperés al proper P
són pocs dies de diferencia entre la comissió informativa i el Ple i seria més 

el preocupa perquè s'aproven les bases per ajudes a centres 
ecessiten temps per mirar-ho bé. Volen estudiar bé la documentació

a Generalitat de Catalunya que ho envia tard
córrer cuita. El que s'ha de fer és demanar a la Generalitat que 

els trameti els criteris amb celeritat i no pas que el Consell que es salti passos.

no s'aprovarien a la comissió informativa ordinària que es port
a terme la setmana abans del Ple. Es convocarà una comissió informativa extraordinària. 
Tant bon punt els arribi la documentació de la Generalitat es convocarà

que es faci d'aquí a 15 dies, la setmana que ve o d'aquí a un mes. 
anifesta que entén el Sr. Cornellà perquè ells també ho fan a contracor. 

aprovació en aquest ple.  

pel que han viscut, que les bases tampoc varien g
un altre. Si cada any canviessin molt ho entendria però amb lo poc que canvien no 

erquè tarden tant. Se'ls hauria de preguntar si les 
volen modificar-les molt, en aquest cas podrien acceptar aquesta

si no les canvien gaire les haurien de trametre.  

esta que hi està totalment d'acord.  

El Sr. Cornellà reitera que s'ha de demanar la pressa a la Generalitat
el Consell s'autoimposa una pressa que no els ve donada. El seu grup p

disposar de més temps, poder-s'ho mirar bé i no haver-les d'informar en una comissió 

Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 

persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials; 

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

Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 
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és cert és un error perquè s'han d'elaborar. El correcte és el 

, com ja ho va dir a la comissió informativa, que aquesta formula 
perquè no tinguin confiança amb el president, que quedi clar. Hi 

serà necessari l'informe favorable de la comissió 

eriria que s'esperés al proper Ple. Creu que 
seria més lògic. Al seu 

s'aproven les bases per ajudes a centres privats 
documentació. Entén 

ia tard. Si ho enviessin 
demanar a la Generalitat que 

onsell que es salti passos.  

comissió informativa ordinària que es porta 
s convocarà una comissió informativa extraordinària. 

es convocarà la comissió 
que ve o d'aquí a un mes. 

anifesta que entén el Sr. Cornellà perquè ells també ho fan a contracor. La seva voluntat 

que les bases tampoc varien gaire d'un any a 
un altre. Si cada any canviessin molt ho entendria però amb lo poc que canvien no 

les estan replantejant 
acceptar aquesta demora 

 de Catalunya. Creu 
s ve donada. El seu grup preferiria 

les d'informar en una comissió 

Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 

persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 

l de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 

Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 



 
 

 

 
Atès que hores d'ara el Departament d’Ensenyament encara no ha adoptat els criteris que 
han de permetre la confecció de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals 
de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs 
escolar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats;
 
Atès que, per tal de no demorar en excés la tramitació administrat
convenient delegar-ne a la presidència del Consell Comarcal l'aprovació de les bases i de 
la convocatòria, facilitant en tot moment que els consellers comarcals puguin participar i 
disposar de tota la informació necessària per fer efectiu el dret d'informació i de debat de 
la proposta; 
 
Vist l'informe de Secretaria de data 5 de febrer de 2016;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del del grup del PSC
COMÚ-GUANYEM BARCELONA
CUP-PA. 
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Delegar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès l'aprovació de les 

bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de 
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques,
curs escolar 2016
concertats, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
Propis. 

 
Segon.  Una vegada informades favorablement per la Comissió Informativa 

Serveis Propis, 
bases, així com el seu extracte previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, 
Girona. Les bases se sotmetran a informació pública pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i e-
Catalunya. 

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

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’exec
resoldre les al·legacions 
bases definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Propis.

 
 
7. Aprovació del text del conveni de col·laborac
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’una oficina 
d’habitatge.  
 

epartament d’Ensenyament encara no ha adoptat els criteris que 
han de permetre la confecció de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals 
de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs 

a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats;

Atès que, per tal de no demorar en excés la tramitació administrativa de les bases, és 
ne a la presidència del Consell Comarcal l'aprovació de les bases i de 

facilitant en tot moment que els consellers comarcals puguin participar i 
disposar de tota la informació necessària per fer efectiu el dret d'informació i de debat de 

Vist l'informe de Secretaria de data 5 de febrer de 2016; 

proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
del grup del PSC-CP, del grup d'ICV-EUiA-EPM

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i el vot en contra 

els següents acords: 

Delegar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès l'aprovació de les 
bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de 
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques,

lar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats 
concertats, previ informe favorable de la Comissió Informativa 

Una vegada informades favorablement per la Comissió Informativa 
 la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes 

bases, així com el seu extracte previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial
Girona. Les bases se sotmetran a informació pública pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 

-tauler i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions i/o recursos que es puguin formular, aprovar les 
bases definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Propis. 

Aprovació del text del conveni de col·laborac ió entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’una oficina 
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epartament d’Ensenyament encara no ha adoptat els criteris que 
han de permetre la confecció de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals 
de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs 

a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats; 

va de les bases, és 
ne a la presidència del Consell Comarcal l'aprovació de les bases i de 

facilitant en tot moment que els consellers comarcals puguin participar i 
disposar de tota la informació necessària per fer efectiu el dret d'informació i de debat de 

proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
EPM-BARCELONA EN 

i el vot en contra del grup de la 

Delegar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès l'aprovació de les 
bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de 
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al 

per a l’alumnat de centres públics i centres privats 
concertats, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis 

Una vegada informades favorablement per la Comissió Informativa de 
a convocatòria de les subvencions regulades en aquestes 

bases, així com el seu extracte previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, 
Oficial de la Província de 

Girona. Les bases se sotmetran a informació pública pel termini de vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 

tauler i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
ució d’aquest acord, 

que es puguin formular, aprovar les 
bases definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la 

ió entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’una oficina 



 
 

 

El Sr. Garcia explica que el Consell 
actualment en matèria d'habitatge d'acord amb conveni que es va signar amb l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
aprovar en el darrer Ple amb els ajuntaments de Celrà i 
que avui portem a aprovació és establir una col·laboració entre el Consell 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per implantar l'oficina d'habitatge en el mateix 
municipi. Les funcions d'aquesta oficina d
d'informació i gestió de tràmits de l'oficina comarcal d'habit
càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per l'any 2016 i es xifra en 65 euros per dia 
més el cost del desplaçament del tècnic.
sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona
l'import d'aquest conveni d'acord amb l'import obtingut
dia 1 de març de 2016 i fins al 31 de desembre de 2016. Es pot prorrogar anualment si 
cap de les dues no el denuncia un mes abans de la seva finalització.
 
El Sr. Palacio pregunta per les f
 
El Sr. Garcia respon que són informar i ofe
de l'oficina comarcal d'habitatge
mateixes funcions que té l'oficina ubicada al C
  
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramita
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 a
està oferint el Consell Comarcal;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de 
d’habitatge. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
8. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  de subministrament de 
l'energia elèctrica a la comarca del Gironès
 

el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències 
actualment en matèria d'habitatge d'acord amb conveni que es va signar amb l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera que 

le amb els ajuntaments de Celrà i Llagostera l'objecte del conveni 
que avui portem a aprovació és establir una col·laboració entre el Consell 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per implantar l'oficina d'habitatge en el mateix 

Les funcions d'aquesta oficina d'habitatge seran les d'informar i oferir els serveis 
d'informació i gestió de tràmits de l'oficina comarcal d'habitatge. El cost del conveni anirà a 
càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per l'any 2016 i es xifra en 65 euros per dia 

esplaçament del tècnic. Comenta, tal i com va dir en 
sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona. Si aquesta és atorgada 
l'import d'aquest conveni d'acord amb l'import obtingut. Aquest conveni té efectes des del 

a 1 de març de 2016 i fins al 31 de desembre de 2016. Es pot prorrogar anualment si 
cap de les dues no el denuncia un mes abans de la seva finalització.  

El Sr. Palacio pregunta per les finalitats del conveni.  

El Sr. Garcia respon que són informar i oferir el serveis d'informació i gestió dels tràmits 
de l'oficina comarcal d'habitatge als habitants del municipi de Cassà de la Selva

xes funcions que té l'oficina ubicada al Consell.  

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

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

rmacions en matèria d’habitatge; 

que crear una Oficina d’habitatge a Cassà de la Selva seria duplicar un servei que ja 
està oferint el Consell Comarcal; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà 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  de subministrament de 
l'energia elèctrica a la comarca del Gironès . 
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exerceix les competències 
actualment en matèria d'habitatge d'acord amb conveni que es va signar amb l'Agència 

. De la mateixa manera que es va 
Llagostera l'objecte del conveni 

que avui portem a aprovació és establir una col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per implantar l'oficina d'habitatge en el mateix 

n les d'informar i oferir els serveis 
ge. El cost del conveni anirà a 

càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per l'any 2016 i es xifra en 65 euros per dia 
tal i com va dir en el darrer Ple, s'ha 

. Si aquesta és atorgada es modificaria 
. Aquest conveni té efectes des del 

a 1 de març de 2016 i fins al 31 de desembre de 2016. Es pot prorrogar anualment si 
 

rir el serveis d'informació i gestió dels tràmits 
als habitants del municipi de Cassà de la Selva. Són les 

ue el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
l'addenda al conveni signada amb l’Agència de 

de data 31 de desembre de 2014; 

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

seria duplicar un servei que ja 

entre el Consell Comarcal del 
funcionament de l'oficina 

Cassà de la Selva. 

nsell 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  de subministrament de 



 
 

 

El Sr. Roca explica, com a antecedents
subministrament d'energia elèctrica de forma conjunta des del 
participar 19 ens locals a tota la comarca.
que hi participaran 20 ens locals: 
oberta a tots els ajuntaments que s'
durada del contracte és d'un any amb possibles prorrogues anuals fins a un
Els preus de licitació són per cada tarifa els més baixos entre els de l'AC
que tenim amb Aura Energia. En la documentació hi con
Aquesta licitació s'ha separat en sis lots però l
lots. Comenta que s'ha tingut en compte en la licitació que les empreses hauran de 
facilitar les dades per tal de seguir 
és un servei que es porta a terme per part del Consell 
Diputació de Girona i amb 
ajuntaments en els quals s'han revisat
factures d'energia elèctrica. Han aconseguit el 
factures per lectures errònies. Es tracta d'un servei important.
condició essencial del contracte el lliurament bimensual d'un arxiu d'ex
lectura de la distribuïdora de cada punt de subministrament per seguir 
tasca de control i de revisió.
exigeix l'obtenció del certificat de la comissió nacional d'
100% del consum del grup de compra del Gironès.
subministri els ajuntaments provingui de fons renovables. Amb aquesta exigència es 
compleix amb una de les actuacions que preveuen 
d'emissions de CO2. Com a criteris subjectius destaca 
col·laboració en la borsa comarcal contra la pobresa energètica
de 484 punts de subministrament de 20 ens locals que repres
megawatts hora a any amb un cost anual esti
 
El Sr. Cornellà comenta que el contracte està molt bé. El tema de 
proveïment del 100% de l'energia comercialitzada de fons renovable
molt baixa veient que aquest apartat 
totals encara és un tant per cent 
potser s'hauria de donar més punts. Si alguna comercialitzado
una bona oferta econòmica s'adjudicarà el concurs 
testimonial. Altres criteris prevaldran
la col·laboració en la borsa comarcal de pobresa
troba molt bé. Però per ells aquests apartats que són molt importants i necessaris 
una puntuació molt baixa pel 
es posin per posar sinó que puguin fer
altra. En aquest cas dubta que dos punts o sis ho facin. Ho
interessant que es comencin a 
 
La Sra. Bartrolí comenta, per aclarir
per tant per participar en el concurs que l'empresa comercialitzadora els subministri el 
100% de l'energia de fonts renovables
tots els seus clients també els 
gran. Com a requisit per participar en el concurs els han de subministrar energia verda i si 
a més tots els clients que tenen també els hi subministren
punts extres.  
 
El Sr. Cornellà dóna les gràcies
aquest punt. S'alegren de que 

antecedents, que l'any 2012 es va licitar per primera vegada el 
subministrament d'energia elèctrica de forma conjunta des del Consell
participar 19 ens locals a tota la comarca. Es porta a aprovació una nova licitació en 
que hi participaran 20 ens locals: 19 municipis i el Consell Comarcal
oberta a tots els ajuntaments que s'hi vulguin o puguin adherir durant els propers anys. La 
durada del contracte és d'un any amb possibles prorrogues anuals fins a un
Els preus de licitació són per cada tarifa els més baixos entre els de l'AC

. En la documentació hi consta una taula on s'hi fa referència
Aquesta licitació s'ha separat en sis lots però les empreses s'han de presentar a tots els 

s'ha tingut en compte en la licitació que les empreses hauran de 
seguir prestant el servei de comptabilitat energètica

un servei que es porta a terme per part del Consell mitjançant una subvenció de la 
Diputació de Girona i amb l'aportació dels ajuntaments. En aquest h

s'han revisat les potències dels quadres de cada 
. Han aconseguit el retorn de més de 10.000 euros 

factures per lectures errònies. Es tracta d'un servei important. En el plec s'estableix com a 
condició essencial del contracte el lliurament bimensual d'un arxiu d'ex

de cada punt de subministrament per seguir 
tasca de control i de revisió. Com a principal exigència destaca que aquesta licitació 
exigeix l'obtenció del certificat de la comissió nacional d'energia de l'origen renovable del 
100% del consum del grup de compra del Gironès. Es demana que l'energia que es 
subministri els ajuntaments provingui de fons renovables. Amb aquesta exigència es 
compleix amb una de les actuacions que preveuen en la majoria de PAES

Com a criteris subjectius destaca que s'obtindran punt
col·laboració en la borsa comarcal contra la pobresa energètica. Com a resum
de 484 punts de subministrament de 20 ens locals que representen un total 10

any amb un cost anual estimat sense IVA de 1.572.241 euros.

. Cornellà comenta que el contracte està molt bé. El tema de puntuar amb 2 punts 
proveïment del 100% de l'energia comercialitzada de fons renovable
molt baixa veient que aquest apartat atorga 20 punts. Si es compara amb els 80 punts 

tant per cent més baix. Tot i que creuen que la iniciativa és molt bona 
potser s'hauria de donar més punts. Si alguna comercialitzadora no ho 

s'adjudicarà el concurs igualment. Per tant llavors passa a ser 
ltres criteris prevaldran, com per exemple l'econòmic, per sobre d'aquest. 

a col·laboració en la borsa comarcal de pobresa energètica se li atorguen
quests apartats que són molt importants i necessaris 

una puntuació molt baixa pel còmput total de punts del concurs. Demanen que no només 
es posin per posar sinó que puguin fer decantar que guanyi una comercialitzadora o una 

que dos punts o sis ho facin. Ho decidirà el preu. Tot i així és 
interessant que es comencin a introduir aquests criteris.  

per aclarir, que es demana com a requisit de solvència 
per tant per participar en el concurs que l'empresa comercialitzadora els subministri el 
100% de l'energia de fonts renovables. Es puntua amb dos punts, i per tant molt poc

bé els proveeixi amb energia renovable. La diferència és molt 
equisit per participar en el concurs els han de subministrar energia verda i si 

tenen també els hi subministren energia verda 

na les gràcies per l'aclariment. No entenien massa bé 
aquest punt. S'alegren de que sigui com acaba d'explicar perquè és el que el seu grup vol. 
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l'any 2012 es va licitar per primera vegada el 
Consell. En aquesta hi van 

una nova licitació en la 
omarcal del Gironès. Està 
durant els propers anys. La 

durada del contracte és d'un any amb possibles prorrogues anuals fins a un màxim de 3. 
Els preus de licitació són per cada tarifa els més baixos entre els de l'ACM i els actuals 

ta una taula on s'hi fa referència. 
'han de presentar a tots els 

s'ha tingut en compte en la licitació que les empreses hauran de 
el servei de comptabilitat energètica. Aquest 

una subvenció de la 
En aquest hi participen 18 

les potències dels quadres de cada municipi i les 
retorn de més de 10.000 euros de diferents 

En el plec s'estableix com a 
condició essencial del contracte el lliurament bimensual d'un arxiu d'excel amb la darrera 

de cada punt de subministrament per seguir realitzant aquesta 
Com a principal exigència destaca que aquesta licitació 

energia de l'origen renovable del 
s demana que l'energia que es 

subministri els ajuntaments provingui de fons renovables. Amb aquesta exigència es 
a de PAES per la reducció 

que s'obtindran punts per la 
om a resum: es tracta 
enten un total 10.057 

1.572.241 euros.    

puntuar amb 2 punts 
proveïment del 100% de l'energia comercialitzada de fons renovable és una puntuació 

Si es compara amb els 80 punts 
ot i que creuen que la iniciativa és molt bona 

ra no ho té en compte i fa 
Per tant llavors passa a ser 

per sobre d'aquest. A 
se li atorguen sis punts i ho 

quests apartats que són molt importants i necessaris i tenen 
Demanen que no només 

decantar que guanyi una comercialitzadora o una 
decidirà el preu. Tot i així és 

que es demana com a requisit de solvència tècnica i 
per tant per participar en el concurs que l'empresa comercialitzadora els subministri el 

i per tant molt poc, que 
a diferència és molt 

equisit per participar en el concurs els han de subministrar energia verda i si 
energia verda els atorguen dos 

massa bé perquè es posava 
sigui com acaba d'explicar perquè és el que el seu grup vol. 



 
 

 

Està ben pensat. Continuen pensant que sis punts per la participació en
de pobresa energètica és poc
renovable.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert atenent 
a diferents criteris de valoració de les ofer
Consell Comarcal del Gironès i als municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir;
 
Vist que per dur a terme aquest procés de licitació és necessari que els ajuntaments 
interessats hagin comunicat el nomb
en MW/h; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
subministrament d’energi
municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir.

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules tècniques particulars i el plec de clàusules 

administratives particulars que han de regir l’esmentada contractació.
 
Tercer.  De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 
valoració de les ofertes,
Diari Oficial de la Unió Europea, 
de la Província i al perfil del contractant.

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions 
així com per a l'adjudicació del
cas. 

 
9. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exer cici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls p er a la contractació de l'obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 
Sant Jordi Desvalls" i d'aprovació del text del conveni corresponent
 
El Sr. Garcia exposa que mitjançant acord de
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls aquest 
la contractació de l'obra titulada 
Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls. Aquestes obres estan incloses
També portem a aprovació el conveni entre el Consel
Desvalls. Mitjançant decret de presidència de 
delegació d'aquest exercici de competències municipals
diferents motius aliens al Consell Comarcal del Gi
abans de final d'any. El Consell va 

ntinuen pensant que sis punts per la participació en
pobresa energètica és poc. Aplaudeixen que es demani el certificat

Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert atenent 
criteris de valoració de les ofertes, el subministrament d’energia elèctrica al 

Consell Comarcal del Gironès i als municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir;

Vist que per dur a terme aquest procés de licitació és necessari que els ajuntaments 
interessats hagin comunicat el nombre de subministraments i el consum anual aproximat 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
subministrament d’energia elèctrica al Consell Comarcal del Gironès i als 
municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir. 

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

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 

s ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, 
de la Província i al perfil del contractant. 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions i/o recursos que es puguin presentar 

l'adjudicació del contracte i la resolució del mateix en el seu 

Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exer cici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls p er a la contractació de l'obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 

Jordi Desvalls" i d'aprovació del text del conveni corresponent

El Sr. Garcia exposa que mitjançant acord de Ple de data 31 de març de 2015 
ament de Sant Jordi Desvalls aquest va delegar al Consell les competències

ra titulada Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant 
de Sant Jordi Desvalls. Aquestes obres estan incloses

També portem a aprovació el conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Sant Jordi 
t de presidència de data 14 d'octubre de 2015 s'acc

ci de competències municipals i s'aprova el text del conveni. 
diferents motius aliens al Consell Comarcal del Gironès l'obra no es va poder contractar 

. El Consell va sol·licitar al Departament de Governació 
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ntinuen pensant que sis punts per la participació en la borsa comarcal 
certificat de 100% d'energia 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert atenent 
el subministrament d’energia elèctrica al 

Consell Comarcal del Gironès i als municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir; 

Vist que per dur a terme aquest procés de licitació és necessari que els ajuntaments 
re de subministraments i el consum anual aproximat 

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

a elèctrica al Consell Comarcal del Gironès i als 

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

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents criteris de 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
al Butlletí Oficial de l'Estat, al Butlletí Oficial 

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

que es puguin presentar 
la resolució del mateix en el seu 

Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exer cici de les competències 
municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls p er a la contractació de l'obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 

Jordi Desvalls" i d'aprovació del text del conveni corresponent . 

de data 31 de març de 2015 de 
va delegar al Consell les competències per a 

Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant 
de Sant Jordi Desvalls. Aquestes obres estan incloses en PUOiSC. 

i l'Ajuntament de Sant Jordi 
14 d'octubre de 2015 s'accepta la 

i s'aprova el text del conveni. Per 
nès l'obra no es va poder contractar 

al Departament de Governació 



 
 

 

Administracions Públiques i H
Durant aquesta setmana s'ha publicat 
d'execució del PUOiSC, aquest 
abans de la publicació d'aquest
a aprovació la ratificació el decret de presidència d
que s'accepta la delegació de l'exercici de les competències de
Desvalls i s'aprova el text del conveni 
 
Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, de 31 de març de 2015, 
mitjançant el qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de 
l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 
Sant Jordi Desvalls", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, an
2012 núm. d'actuació 2012/1417
del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls;
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant 
Jordi Desvalls per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant 
Jordi Desvalls"; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 14 d'
2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del 
camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi D
d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant M
Jordi Desvalls"; 
 
Atès que es va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge una pròrroga per a l'adjudicació de l'esmentada obra;
 
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya ha donat 
publicació del Decret pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008
2012, mitjançant el qual, en el supòsit que es publiqui, s'atorgarà un termini de 3 mesos 
per adjudicar l'obra; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda 
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 14 d'octubre de 2015,
competències municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per la 
contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí 
a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i aprovar el text del co
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al 
municipi de Sant Jordi Desvall
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la 
pròrroga per a l'adjudicació de l'obra esmentada i es publiqui el Decret pel 

Administracions Públiques i Habitatge una prorroga per poder adjudicar l'esmentada obra
Durant aquesta setmana s'ha publicat el decret mitjançant el que es modifiquen els criteris 

aquest concedeix a les sol·licituds de prorroga 
'aquest decret un termini de 3 mesos per adjudicar l'obra. 

a aprovació la ratificació el decret de presidència del Consell Comarcal del Gironès en el 
ccepta la delegació de l'exercici de les competències del municipi de Sant Jordi 

el text del conveni amb l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, de 31 de març de 2015, 
ant el qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de 

l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 
Sant Jordi Desvalls", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, an
2012 núm. d'actuació 2012/1417-PG, i l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls; 

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant 
l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 

Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 14 d'
2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del 
camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi D
d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant 

Atès que es va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge una pròrroga per a l'adjudicació de l'esmentada obra; 

Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya ha donat el seu vistiplau a la 
publicació del Decret pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008
2012, mitjançant el qual, en el supòsit que es publiqui, s'atorgarà un termini de 3 mesos 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 14 d'octubre de 2015, acceptar la delegació de l'exercici de les 
competències municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per la 
contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí 
a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i aprovar el text del co
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al 
municipi de Sant Jordi Desvalls", sempre i quan s'atorgui per part del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la 
pròrroga per a l'adjudicació de l'obra esmentada i es publiqui el Decret pel 
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abitatge una prorroga per poder adjudicar l'esmentada obra. 
es modifiquen els criteris 

les sol·licituds de prorroga presentades 
un termini de 3 mesos per adjudicar l'obra. Portem 

marcal del Gironès en el 
l municipi de Sant Jordi 

amb l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.  

Vista l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, de 31 de març de 2015, 
ant el qual deleguen l'exercici de les competències municipal de contractació de 

l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de 
Sant Jordi Desvalls", obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat 

PG, i l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal 

Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant 
l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 

Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 14 d'octubre de 
2015, d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del 
camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i 
d'aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 

ateu al municipi de Sant 

Atès que es va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 

el seu vistiplau a la 
publicació del Decret pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008-
2012, mitjançant el qual, en el supòsit que es publiqui, s'atorgarà un termini de 3 mesos 

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 Sant Jordi Desvalls per la 
contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí 
a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i aprovar el text del conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
per l’exercici de les competències municipals de contractació de l’obra 
titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al 

s", sempre i quan s'atorgui per part del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la 
pròrroga per a l'adjudicació de l'obra esmentada i es publiqui el Decret pel 



 
 

 

qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008
cas quedarà sense efecte l'ementada delegació.

 
Segon. L'eficàcia d'aquest acord queda condicionada a què per part del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge autoritzi 
el canvi de destinació.

 
Tercer. Comunicar aquest acord a 
 
Quart.  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 del text del conveni de col·laboració 
Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i infor mació turística
 
El Sr. Roca explica que és un nou conveni entre Ajuntament de 
del Gironès en el que s'agrupa la dinamització turística del municipi de Girona i la 
del Punt de Benvinguda Girona Gironès que es gestiona conjuntament. En aquest es 
recullen les obligacions de cadascuna de les parts, els horaris, els recursos humans i 
funcionament. Té un import de 20.000 euros. Es podrà 
parts ho consideren oportú.  
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
municipi i de la seva àrea comarcal, promocionant
un turisme familiar i de qualitat;
 
Vist que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 
de productes i serveis turístics;
 
Atès que l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès van signar un conveni 
de col·laboració en matèria de promoció turística en data 13 de març de 2012 i, 
posteriorment, van signar un conveni de col·laboració per a la prestació de
d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès al Punt de 
Benvinguda Girona – Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer .  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació 
turística. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
11. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis

qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008
cas quedarà sense efecte l'ementada delegació. 

L'eficàcia d'aquest acord queda condicionada a què per part del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge autoritzi 
el canvi de destinació. 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.

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 col·laboració entre l'Aju ntament de Girona i el 
del Gironès en matèria de promoció, difusió i infor mació turística

El Sr. Roca explica que és un nou conveni entre Ajuntament de Girona i Consell C
s'agrupa la dinamització turística del municipi de Girona i la 

envinguda Girona Gironès que es gestiona conjuntament. En aquest es 
recullen les obligacions de cadascuna de les parts, els horaris, els recursos humans i 

é un import de 20.000 euros. Es podrà renovar anual

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
municipi i de la seva àrea comarcal, promocionant-lo en els mercats turíst
un turisme familiar i de qualitat; 

Vist que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 

turístics; 

Atès que l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès van signar un conveni 
de col·laboració en matèria de promoció turística en data 13 de març de 2012 i, 
posteriorment, van signar un conveni de col·laboració per a la prestació de
d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès al Punt de 

Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 

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 col·laboració ent re la Diputació de Girona i el
del Gironès per a la prestació de serveis  d'assistència jurídica, 
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qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOiSC 2008-2012. En altre 

L'eficàcia d'aquest acord queda condicionada a què per part del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge autoritzi 

l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 

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

ntament de Girona i el 
del Gironès en matèria de promoció, difusió i infor mació turística . 

Girona i Consell Comarcal 
s'agrupa la dinamització turística del municipi de Girona i la gestió 

envinguda Girona Gironès que es gestiona conjuntament. En aquest es 
recullen les obligacions de cadascuna de les parts, els horaris, els recursos humans i el 

anualment si les dues 

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

Vist que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 

Atès que l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès van signar un conveni 
de col·laboració en matèria de promoció turística en data 13 de març de 2012 i, 
posteriorment, van signar un conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
d’informació, difusió i atenció turística de Girona i la comarca del Gironès al Punt de 

text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació 

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 la Diputació de Girona i el  
d'assistència jurídica, 



 
 

 

administrativa, econòmica i tècnica als municipis i  per actuacions en matèria de 
salut pública, acció social, promoció econòmica i t ransport escolar per a l'any 2016
 
El Sr. Roca explica que aquest és el conveni en matèria de 
Diputació de Girona vers el Consell
conveni la Diputació de Girona
econòmica i tècnica del Consell 
euros i representa un increment d'un 13% en relació a l'aportació de l'any 2015
voluntat de la Diputació de Girona 
reconèixer la tasca que porten
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció socia
econòmica en l'àmbit municipal;
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica i transport escolar per a l'any 2016
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Acceptar la delegació

serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis i per a 
promoció econòmica i transport escolar 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica 
i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció 
social, promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2016

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

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

1) de la c apella de Sant Bartomeu de Segalars
2) de l'e rmita de Sant Grau
3) de l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sa nt Gregori
4) de la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gr egori
5) de la capella de la Mare de Déu de la Pietat a S ant Gregori
6) de l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori
7) de l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori
8) del mas del Mansó Rossell a Sant Gregori
9) del mas de Can Tacó a Sant Gregori
10) del mas Gironès a Sant Gregori
11) del mas La Massana a Sant Gregori
12) del mas Can Piu a Sant Gregori

administrativa, econòmica i tècnica als municipis i  per actuacions en matèria de 
salut pública, acció social, promoció econòmica i t ransport escolar per a l'any 2016

El Sr. Roca explica que aquest és el conveni en matèria de cooperació i assistència de la 
Consell Comarcal que anualment s'aprova

Girona finança els serveis d'assistència jurídica, administrativa, 
del Consell Comarcal. L'import per aquest any 2016 és de 

representa un increment d'un 13% en relació a l'aportació de l'any 2015
voluntat de la Diputació de Girona és seguir col·laborant amb els consells comarcals i 
reconèixer la tasca que porten a terme.  

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

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

per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica i transport escolar per a l'any 2016; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

cceptar la delegació de l’exercici de les competències corresponents als 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 

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

omoció econòmica i transport escolar per a l'any 2016

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:
apella de Sant Bartomeu de Segalars  a Sant Gregori

rmita de Sant Grau  a Sant Gregori  
3) de l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sa nt Gregori

) de la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gr egori  
5) de la capella de la Mare de Déu de la Pietat a S ant Gregori  
6) de l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori  
7) de l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori  

Mansó Rossell a Sant Gregori  
9) del mas de Can Tacó a Sant Gregori  
10) del mas Gironès a Sant Gregori  
11) del mas La Massana a Sant Gregori  
12) del mas Can Piu a Sant Gregori  
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administrativa, econòmica i tècnica als municipis i  per actuacions en matèria de 
salut pública, acció social, promoció econòmica i t ransport escolar per a l'any 2016 . 

cooperació i assistència de la 
e anualment s'aprova. Mitjançant aquest 

finança els serveis d'assistència jurídica, administrativa, 
'import per aquest any 2016 és de 511.639,98 

representa un increment d'un 13% en relació a l'aportació de l'any 2015. La 
col·laborant amb els consells comarcals i 

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

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

per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 

de l’exercici de les competències corresponents als 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 

actuacions en matèria de salut pública, acció social, 
i aprovar el text del conveni de 

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

omoció econòmica i transport escolar per a l'any 2016. 

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

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

3) de l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sa nt Gregori  

 



 
 

 

13) del pont d'en Peres a Sant Gregori
14) del mas Prat a Sant Gregori
15) del mo lí d'en Peres a Sant Gregori
16) del mas Can Prat- Masia amb torre a Sant Gregori

 
El Sr. Roca explica que es tracta dels darrers 16 BCILS. Com ja ha dit 
s'han d'aprovar pel Ple comarcal perquè Sant Gregori és un municipi de menys de 5.00
habitants.  
 
El Sr. Pellicer reitera breument, 
porten a aprovació aquest BCILS
públics, privats i de l'església
posteriorment un transvasament
encara estan esperant que el Sr. Roca els expliqui l'exemple del Casal dels Margarit
segle XIV, al que li han aparegut dues 
com havia pogut passar i en van demanar la informació
arribar. 
 
El president manifesta que no sap si aquest tema s'ha d'explicar 
l'Ajuntament de Sant Gregori. 
 
El Sr. Roca contesta que a l'Ajuntament de Sant Gregori no li han requerit que els expliqui 
aquest tema. En van parlar al Co
Informa que se'ls va requerir 
van dirigir a la Comissió provincial de C
va atorgar la realització d'aquestes dues obertures. 
trencaven cap element històric d'aquest edifici per l'ac
Comenta que aquest tema va passar a la Junta de Govern 
Gregori el dilluns passat. És molt recent i abans no els podia explicar res més. 
 
El president manifesta que el 
han de tenir el debat.  
 
El Sr. Pellicer manifesta que s'abstindran 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
capella de Sant Bartomeu de Segalars
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre 

13) del pont d'en Peres a Sant Gregori  
14) del mas Prat a Sant Gregori  

lí d'en Peres a Sant Gregori  
Masia amb torre a Sant Gregori  

El Sr. Roca explica que es tracta dels darrers 16 BCILS. Com ja ha dit 
le comarcal perquè Sant Gregori és un municipi de menys de 5.00

reitera breument, per no repetir el mateix que expressen cada vegada que 
a aprovació aquest BCILS, que es tornen a trobar que es barregen

i de l'església. Segueixen sense tenir clar com això pot provocar 
posteriorment un transvasament de diners públics cap a interessos privats.

esperant que el Sr. Roca els expliqui l'exemple del Casal dels Margarit
que li han aparegut dues portes després de que es protegís. 

en van demanar la informació. Aquesta encara no se'ls ha fet 

El president manifesta que no sap si aquest tema s'ha d'explicar 
juntament de Sant Gregori.  

El Sr. Roca contesta que a l'Ajuntament de Sant Gregori no li han requerit que els expliqui 
van parlar al Consell. Pregunta si en volen parlar aquí o a l'Ajuntament. 

 en referència a les dues portes obertes.
omissió provincial de Cultura, van sol·licitar l'autorització i aquesta els hi 

aquestes dues obertures. La Comissió va entendre que no 
cap element històric d'aquest edifici per l'activitat que s'hi està portant a terme. 

Comenta que aquest tema va passar a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant 
molt recent i abans no els podia explicar res més. 

el Consell realitza el pur tràmit. Creu que és a

manifesta que s'abstindran en els béns privats.  

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
capella de Sant Bartomeu de Segalars 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 

20 

El Sr. Roca explica que es tracta dels darrers 16 BCILS. Com ja ha dit en altres ocasions 
le comarcal perquè Sant Gregori és un municipi de menys de 5.000 

expressen cada vegada que 
que es barregen elements 

sense tenir clar com això pot provocar 
de diners públics cap a interessos privats. Recorda que 

esperant que el Sr. Roca els expliqui l'exemple del Casal dels Margarit, del 
portes després de que es protegís. No van atendre 

encara no se'ls ha fet 

El president manifesta que no sap si aquest tema s'ha d'explicar al Consell o a 

El Sr. Roca contesta que a l'Ajuntament de Sant Gregori no li han requerit que els expliqui 
parlar aquí o a l'Ajuntament. 

en referència a les dues portes obertes. Els propietaris es 
l'autorització i aquesta els hi 

La Comissió va entendre que no 
tivitat que s'hi està portant a terme. 

de l'Ajuntament de Sant 
molt recent i abans no els podia explicar res més.  

Creu que és a l'Ajuntament on 

ha formulat 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 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Consell Comarcal del Gironès, de data 20 

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 



 
 

 

núm. 246, en data 21 de desembre 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar la capella de Sant Bartomeu de Segalars a Sant Gregori

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'ermita de Sant Grau 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 
determina que la catalogació dels 
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 poblac
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre 
núm. 246, en data 21 de desembre 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar l'ermita de Sant Grau a Sant 

local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
, 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

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

la capella de Sant Bartomeu de Segalars a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal q
l'ermita de Sant Grau 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 
determina que la catalogació dels bÉns immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 

culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una poblac

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
termini de vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

l'ermita de Sant Grau a Sant Gregori com a bé cultural d’interès 

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
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en el Diari Oficial de la Generalitat de 
, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

la capella de Sant Bartomeu de Segalars a Sant Gregori com a bé 

de Cultura de la Generalitat de 
g del Patrimoni Cultural 

 

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 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
en el Diari Oficial de la Generalitat de 

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

a bé cultural d’interès 

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



 
 

 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'església de Sant Vicenç de Constantins 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 
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 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Gen
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar l'església de Sant 

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
capella de Santa Maria de Calders 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 
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
d'octubre de 2015; 

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
de Constantins 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

e tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Gen
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
capella de Santa Maria de Calders 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 llu

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
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ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
com a bé cultural d’interès local; 

setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
mpetència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

e tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d'ICV-EUiA-EPM-

del grup de la CUP-PA. 

de Constantins a Sant Gregori com a bé 

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

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 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 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

rcal del Gironès, de data 5 



 
 

 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gregori

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la i
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
capella de la Mare de Déu de la Pietat a 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels 
com a 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 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el But
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
capella de la Mare de Déu de la Pietat 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 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 
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Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gregori com a bé 

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

 

ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 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 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 

lletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

ent per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 



 
 

 

 
Primer.  Declarar la capella de la Mare de Déu de la Pietat a Sant Gregori

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de C
determina que la catalogació dels 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal qua
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte de
setembre de 2015; 
 
Vist que en data 2 d’octubre de 2015
194, en data 9 d’octubre de 2015
6973, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal e
vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori

cultural d’interès 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima 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 

la capella de la Mare de Déu de la Pietat a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

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

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
grup del PSC-CP, del grup del PP i del grup 

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima 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 
(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 
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la capella de la Mare de Déu de la Pietat a Sant Gregori com a bé 

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

 

citud 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 
atalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

n el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

s va exposar al públic, pel termini de 
d’interès local; 

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

del grup de la CUP-PA. 

l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori com a bé 

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

 

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

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

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 da
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori

cultural d’interès local.
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas del Mansó Rossell 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 
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 Cons
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de da

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori
cultural d’interès local. 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
mas del Mansó Rossell 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 mitjan

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
m. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7022, 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 
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culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori com a bé 

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

 

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

ell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
m. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas del Mansó Rossell a Sant Gregori

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas de Can Tacó 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 
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 Sec
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Provín
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas de Can Tacó a Sant Gregori

local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el mas del Mansó Rossell a Sant Gregori 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
mas de Can Tacó 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Provín
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 co

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el mas de Can Tacó a Sant Gregori com a bé cultural d’interès 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d'ICV-EUiA-EPM-

del grup de la CUP-PA. 

 com a bé cultural 

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

 

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

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

efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

retaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès 

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

 



 
 

 

 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas Gironès a Sant Gregori com a b
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels 
com a 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 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas Gironès a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en fac
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas La Massana 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 
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 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 
d'octubre de 2015; 

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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

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

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
mas La Massana 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 
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ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 

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

es s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

ció com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

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

s s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 



 
 

 

 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas La Massana a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
mas Can Piu 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 Ca
determina que la catalogació dels 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 
d'octubre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarca
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas Can Piu a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

pel termini de vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el mas La Massana a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarca
públic, pel termini de vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el mas Can Piu a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
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en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 19 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 

l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès local. 

acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 



 
 

 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori 
pont d'en Peres 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 d
determina que la catalogació dels 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 2
novembre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell C
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el pont d'en Peres a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant 
mas Prat 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 
determina que la catalogació dels 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
pont d'en Peres 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el pont d'en Peres a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
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g del Patrimoni Cultural 

 

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

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

omarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 



 
 

 

d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 
desembre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell C
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas Prat a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Gregori
molí d'en Peres 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 
determina que la catalogació dels 
com a béns culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 
novembre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’anuncis del Consell 
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el

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

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

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

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
molí d'en Peres 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 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

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

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

omarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

quan el municipi tingui una població de menys de 

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Comarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 



 
 

 

 
Primer.  Declarar el molí d'en Peres a Sant Gregori
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant G
mas Can Prat-Masia amb torre 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 
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 5 
d'octubre de 2015; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal 
desembre de 2015; 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, i en el tauler d’
públic, pel termini de vint dies hàbils, 
d’interès local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Declarar el mas Can Prat

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàle
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest 
 
 
13. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 23 de desembre de 2015, mitjançant  el qual s'aprova el traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 
l’execució de l'addenda al Protocol addicional de concreció pe r al 2015 del 
Contracte Programa per a la coordinació i la col·la boració entre el Departament de 

el molí d'en Peres a Sant Gregori com a bé cultural d’interès local.

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Sant Gregori ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
Masia amb torre 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 
de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 

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

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

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

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7022, 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 

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

GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup 

els següents acords: 

el mas Can Prat-Masia amb torre a Sant Gregori

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

aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 23 de desembre de 2015, mitjançant  el qual s'aprova el traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 

de l'addenda al Protocol addicional de concreció pe r al 2015 del 
Contracte Programa per a la coordinació i la col·la boració entre el Departament de 
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a bé cultural d’interès local. 

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

 

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

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

immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 

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

Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 5 

del Gironès, de data 1 de 

en data 23 de desembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 246, en data 21 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

anuncis del Consell Comarcal es va exposar al 
l'expedient per a la declaració com a bé cultural 

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

del grup de la CUP-PA. 

Masia amb torre a Sant Gregori com a bé cultural 

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

 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 23 de desembre de 2015, mitjançant  el qual s'aprova el traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benes tar Social Gironès Salt per a 

de l'addenda al Protocol addicional de concreció pe r al 2015 del 
Contracte Programa per a la coordinació i la col·la boració entre el Departament de 



 
 

 

Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programe s relatius al benestar social i polítiques d'igualt at, subscrit 
l'any 2012.  
 
El president explica que tal i com va dir a la comissió informativa es tracta d'una ampliació 
del Contracte Programa amb un import de 3.000 euros
formació en temes laborals d'un màxim de
 
Atès que el Ple de 21 d'octubre de 2015 
Comarcal del Gironès, de data 23 de setembre de 2015, i 
al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes rel
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012
 
Vist que recentment s'ha tramès per part de la Generalitat de Catalunya 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012;
 
Vist l’informe emès per la Secreta
setembre de 2015; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
desembre de 2015, mitjançant el qual s'
competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució de 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 23 de desembre 
l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
per a l’execució de 
del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benes
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012

 
Segon.  El Consorci de Benestar Social Gironès Salt

obligacions derivades que consten a l'addenda esmentada.
 
Tercer. Comunicar aquest acord 
 

Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès, en matèria de serveis 
s relatius al benestar social i polítiques d'igualt at, subscrit 

tal i com va dir a la comissió informativa es tracta d'una ampliació 
rograma amb un import de 3.000 euros. Aquesta quantitat es destina 

ormació en temes laborals d'un màxim de 20 alumnes amb un total de 15 hores.

Atès que el Ple de 21 d'octubre de 2015 va ratificar el decret de la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, de data 23 de setembre de 2015, i va aprovar el text de 
al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes rel
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012; 

Vist que recentment s'ha tramès per part de la Generalitat de Catalunya 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 

col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012; 

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

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

e Benestar Social Gironès Salt per a l’execució de 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
desembre de 2015, mitjançant el qual s'aprova

l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
per a l’execució de l'addenda al Protocol addicional de concreció per al 2015 
del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benes
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012. 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt haurà d'acceptar i assumir les 
obligacions derivades que consten a l'addenda esmentada.

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt
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Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès, en matèria de serveis 
s relatius al benestar social i polítiques d'igualt at, subscrit 

tal i com va dir a la comissió informativa es tracta d'una ampliació 
. Aquesta quantitat es destina a 

amb un total de 15 hores. 

el decret de la presidència del Consell 
provar el text de l'addenda 

al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 

Vist que recentment s'ha tramès per part de la Generalitat de Catalunya l'addenda al 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 

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

ria del Consell Comarcal del Gironès, de data 23 de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 23 de 
el traspàs de l’exercici de les 

e Benestar Social Gironès Salt per a l’execució de l'addenda al 
Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 

en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
prova el traspàs de 

l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
otocol addicional de concreció per al 2015 

del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

haurà d'acceptar i assumir les 
obligacions derivades que consten a l'addenda esmentada. 

Social Gironès Salt. 



 
 

 

14. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió  entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió d e la casa de cultura Les 
Bernardes de Salt.  
 
La Sra. Roca explica que aquest conveni reg
Les Bernardes realitzada pel Consell c
Comarcal gestiona, per delegació de la Diputació de Girona
Bernardes de Salt. Durant tots aquest anys 
les obligacions de cadascuna de les parts. El conveni que portem a aprovació té una 
durada de 4 anys, del 2016 al 2019
propietària de la casa de cultura Les Bernardes i per tant assumeix la realització de les 
obres i les millores en l'edifici que siguin necessàries. També assumeix 
del personal. Per contra el Consell és l'ens impulsor de tot un seguit d'activitats 
socioeducatives i culturals que al llarg de tot l'any es porten a terme a Les Bernardes. El 
Consell assumeix el cost del personal subaltern i de manteniment i les despeses de 
manteniment ordinàries de l'edifici. La D
personal administratiu i del cost el gerent. Pel al finançament de l'encàrrec 
Diputació de Girona aporta al C
van aportar 136.000 euros. La casa de cultura Les Bernardes té com a missió la pro
i la difusió de la cultura i sobretot el foment de la creació artística en les seves diferents 
expressions. Vol esdevenir un centre cultural de referència i de suport per als diferents 
municipis de la comarca del Gironès. 
 
El Sr. Cornellà manifesta, com sempre han dit
alguna cosa més en aquest conveni. Seria interessant que 
l'interès del Consell perquè aquest equipament tingui un abast 
complicat. Està segur que la majoria de gent que hi va és del poble de Salt. Per tant 
reiteren que trobarien lògic que 
No entén que el Consell gestioni un edifici de la Diputació de 
poble de la comarca. Pregunta c
de cultura. No sap si tenen alguna 
bé. Atenent que els aporten 
coordinadament amb l'Ajuntament de Salt al que no li comportaria cap despesa i 
integrés aquest equipament com una infraestructura més del seu municipi. El conveni li 
sembla bé i només volia fer aquesta aportació.
 
La Sra. Roca contesta que li sembla molt interessant la idea i pensa que el que s'ha de fer 
és parlar-ne a tres bandes: l'
Diputació de Girona. Entén el que ha plantejat el Sr. Cornellà i sap que ho ha fet en altres 
ocasions. En parlaran.   
 
El president manifesta que la casa de Cultura Les Bernardes ha agafat un rol molt 
important en aquests darrers anys 
Durant un anys sí que estava molt focalitz
dimensions importats. Cada setmana es publica a la premsa alguna de les exposicions de 
renom que s'hi porten a terme
aquest plenari i també en el Consell d'Alcaldes
fet de disposar d'una casa de cultura capaç de reunir molts recursos culturals
poden ser estirats pels municipis
d'aquesta mena d'exposicions però sí que les pot aprofita
Bernardes. De la mateixa manera 

Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió  entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió d e la casa de cultura Les 

La Sra. Roca explica que aquest conveni regula l'encàrrec de gestió de la casa de c
rnardes realitzada pel Consell comarcal. Recorda que des de l'any 1989 el Consell 

per delegació de la Diputació de Girona, la casa de cultura Les 
. Durant tots aquest anys s'han anat aprovant els convenis 

les obligacions de cadascuna de les parts. El conveni que portem a aprovació té una 
del 2016 al 2019, ambdós inclosos. La Diputació de 

ultura Les Bernardes i per tant assumeix la realització de les 
obres i les millores en l'edifici que siguin necessàries. També assumeix 
del personal. Per contra el Consell és l'ens impulsor de tot un seguit d'activitats 

tives i culturals que al llarg de tot l'any es porten a terme a Les Bernardes. El 
assumeix el cost del personal subaltern i de manteniment i les despeses de 

de l'edifici. La Diputació de Girona es fa cà
nal administratiu i del cost el gerent. Pel al finançament de l'encàrrec 

Diputació de Girona aporta al Consell la quantitat anual de 150.000 euros. A l'any 2015 
aportar 136.000 euros. La casa de cultura Les Bernardes té com a missió la pro

sobretot el foment de la creació artística en les seves diferents 
ol esdevenir un centre cultural de referència i de suport per als diferents 

del Gironès.  

com sempre han dit, que l'Ajuntament de Salt hi 
alguna cosa més en aquest conveni. Seria interessant que aquest fos a tres bandes. 

aquest equipament tingui un abast comarcal tots saben que és 
stà segur que la majoria de gent que hi va és del poble de Salt. Per tant 
trobarien lògic que l'Ajuntament de Salt també s'impliqués en aquest conveni. 

que el Consell gestioni un edifici de la Diputació de Girona i que es troba en un
Pregunta com és creen sinèrgies amb el municipi i amb 

No sap si tenen alguna relació. No tenen cap dubte que el C
Atenent que els aporten el 100% de les despeses seria més lògic que es 

amb l'Ajuntament de Salt al que no li comportaria cap despesa i 
com una infraestructura més del seu municipi. El conveni li 

sembla bé i només volia fer aquesta aportació.  

i sembla molt interessant la idea i pensa que el que s'ha de fer 
l'Ajuntament de Salt, el Consell Comarcal

. Entén el que ha plantejat el Sr. Cornellà i sap que ho ha fet en altres 

El president manifesta que la casa de Cultura Les Bernardes ha agafat un rol molt 
important en aquests darrers anys tant pel que fa a l'art contemporani com 
Durant un anys sí que estava molt focalitzada al municipi de Salt però ara ha agafat unes

Cada setmana es publica a la premsa alguna de les exposicions de 
renom que s'hi porten a terme. Personalment ho ha manifestat diverses vegades en 

també en el Consell d'Alcaldes, creu que els ajuntaments 
una casa de cultura capaç de reunir molts recursos culturals

poden ser estirats pels municipis. Un ajuntament sol no té capacitat per disposar 
d'aquesta mena d'exposicions però sí que les pot aprofitar un cop han estat a Les 

De la mateixa manera també ho poden fer amb els cursos que s'hi porten a 
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Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió  entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió d e la casa de cultura Les 

l'encàrrec de gestió de la casa de cultura 
des de l'any 1989 el Consell 

la casa de cultura Les 
convenis que regulen 

les obligacions de cadascuna de les parts. El conveni que portem a aprovació té una 
ambdós inclosos. La Diputació de Girona és la 

ultura Les Bernardes i per tant assumeix la realització de les 
obres i les millores en l'edifici que siguin necessàries. També assumeix una part del cost 
del personal. Per contra el Consell és l'ens impulsor de tot un seguit d'activitats 

tives i culturals que al llarg de tot l'any es porten a terme a Les Bernardes. El 
assumeix el cost del personal subaltern i de manteniment i les despeses de 

de Girona es fa càrrec del cost del 
nal administratiu i del cost el gerent. Pel al finançament de l'encàrrec de gestió la 

onsell la quantitat anual de 150.000 euros. A l'any 2015 
aportar 136.000 euros. La casa de cultura Les Bernardes té com a missió la promoció 

sobretot el foment de la creació artística en les seves diferents 
ol esdevenir un centre cultural de referència i de suport per als diferents 

que l'Ajuntament de Salt hi hauria de pintar 
fos a tres bandes. Tot i 

comarcal tots saben que és 
stà segur que la majoria de gent que hi va és del poble de Salt. Per tant 

impliqués en aquest conveni. 
i que es troba en un 

amb el municipi i amb la seva àrea 
e el Consell ho gestiona 

a més lògic que es fes 
amb l'Ajuntament de Salt al que no li comportaria cap despesa i faria que 

com una infraestructura més del seu municipi. El conveni li 

i sembla molt interessant la idea i pensa que el que s'ha de fer 
marcal del Gironès i la 

. Entén el que ha plantejat el Sr. Cornellà i sap que ho ha fet en altres 

El president manifesta que la casa de Cultura Les Bernardes ha agafat un rol molt 
pel que fa a l'art contemporani com en la fotografia. 

però ara ha agafat unes 
Cada setmana es publica a la premsa alguna de les exposicions de 

ho ha manifestat diverses vegades en 
untaments han d'aprofitar el 

una casa de cultura capaç de reunir molts recursos culturals. Aquests 
Un ajuntament sol no té capacitat per disposar 

r un cop han estat a Les 
amb els cursos que s'hi porten a 



 
 

 

terme els quals també es poden 
està d'acord amb el debat sorgit.
 
La Sra. Roca comenta que s'ha d'estudiar quin tipus de gent hi va i 
procedència. Potser tenim la idea que la gent que hi va és de
que s'ha d'analitzar bé. Aques
 
Atès que la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, en data 18 de maig de 
1989, signaren un conveni pel qual la Diputació delegà a favor del Consell Comarcal la 
gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, fins al 31 de desembre de 19
 
Mitjançant pròrrogues successives i nous convenis 
de cultura Les Bernardes de Salt adaptant
 
Atès que és voluntat de les dues institucions signants continuar amb l’esmentada 
delegació de gestió a favor del Consell Comarcal del Gironès, per quan és convenient i 
recomanable per a la bona marxa i continuïtat de la gestió de la casa de cultura Les 
Bernardes de Salt; 
 
Vist el contingut del conveni d'encàrrec de
Comarcal del Gironès per a la gestió de la 
2016, 2017, 2018 i 2019; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Aprovar el text del conveni

i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la 
Bernardes de Salt.

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

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present acord.

 
15. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de d ata 11 de gener de 2016, i aprovació del text del C onveni de 
col·laboració entre el Consell  Comarcal  del Giron ès i l'Ajuntament de Girona  per al 
desenvolupament de les accions formatives del progr ama de Treball i Formació  
adreçat a persones en situació
per desocupació (Ordre EMO/204/2015).
 
El Sr. Vidal explica que aquest programa contempla com a acció subvencionable el 
desenvolupament d'activitats formatives professionalitzadores
terme amb col·laboració amb l'A
professional acreditat i homologat pel SOC. Actualment són 10 persones les que estan 
treballant a diferents municipis
novembre finalitza el dia 15 de maig
l'Ajuntament de Girona i el Consell. 
 

també es poden fer arribar als municipis. Per altra banda manifesta que 
stà d'acord amb el debat sorgit.  

e s'ha d'estudiar quin tipus de gent hi va i 
tser tenim la idea que la gent que hi va és del municipi de

Aquesta és una dada que s'ha d'analitzar i valorar.

Atès que la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, en data 18 de maig de 
1989, signaren un conveni pel qual la Diputació delegà a favor del Consell Comarcal la 
gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, fins al 31 de desembre de 19

rrogues successives i nous convenis s’ha anat succeint la gestió de la casa 
de cultura Les Bernardes de Salt adaptant-se a les necessitats de cada moment

Atès que és voluntat de les dues institucions signants continuar amb l’esmentada 
delegació de gestió a favor del Consell Comarcal del Gironès, per quan és convenient i 
recomanable per a la bona marxa i continuïtat de la gestió de la casa de cultura Les 

d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la 

alt. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
ata 11 de gener de 2016, i aprovació del text del C onveni de 

col·laboració entre el Consell  Comarcal  del Giron ès i l'Ajuntament de Girona  per al 
desenvolupament de les accions formatives del progr ama de Treball i Formació  
adreçat a persones en situació  d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsi di 
per desocupació (Ordre EMO/204/2015).  

aquest programa contempla com a acció subvencionable el 
desenvolupament d'activitats formatives professionalitzadores. Aquestes es porten
terme amb col·laboració amb l'Ajuntament de Girona perquè és un centre de formació 
professional acreditat i homologat pel SOC. Actualment són 10 persones les que estan 

municipis de la comarca. Aquest projecte va iniciar
novembre finalitza el dia 15 de maig. En el conveni s'estipulen les relacions entre 

a i el Consell.  
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Per altra banda manifesta que 

e s'ha d'estudiar quin tipus de gent hi va i quina és la seva 
l municipi de Salt però creu 

és una dada que s'ha d'analitzar i valorar.  

Atès que la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, en data 18 de maig de 
1989, signaren un conveni pel qual la Diputació delegà a favor del Consell Comarcal la 
gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, fins al 31 de desembre de 1991; 

s’ha anat succeint la gestió de la casa 
se a les necessitats de cada moment; 

Atès que és voluntat de les dues institucions signants continuar amb l’esmentada 
delegació de gestió a favor del Consell Comarcal del Gironès, per quan és convenient i 
recomanable per a la bona marxa i continuïtat de la gestió de la casa de cultura Les 

tació de Girona i el Consell 
ernardes de Salt, anys 

entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
ata 11 de gener de 2016, i aprovació del text del C onveni de 

col·laboració entre el Consell  Comarcal  del Giron ès i l'Ajuntament de Girona  per al 
desenvolupament de les accions formatives del progr ama de Treball i Formació  

d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsi di 

aquest programa contempla com a acció subvencionable el 
. Aquestes es porten a 

juntament de Girona perquè és un centre de formació 
professional acreditat i homologat pel SOC. Actualment són 10 persones les que estan 

va iniciar-se el dia 11 de 
n el conveni s'estipulen les relacions entre 



 
 

 

Vista l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre l
convocatòria per a l'any 2015;
 
Vista la resolució de subvenció de data 19 d'octubre de 2015 e
d'Ocupació de Catalunya; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
Gironès i l'Ajuntament de Girona
programa de Treball i Formació
prestació i/o el subsidi per desocupació
juny; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 11 de gener 
col·laboració entre el Consell
per al desenvolupament de les accions formatives del programa de Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació
de 23 de juny. 

 
Segon. Comunicar aquest acord 
 
16. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació d el text del conveni 
col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalun ya i el Consell Comarcal del 
Gironès en el marc del programa d'experiència profe ssional per a l'ocupació juvenil 
a Catalunya "Joves per l'Ocupació", tramès pel Serv ei d'Ocupació de Catalunya
 
El Sr. Vidal explica que aquest programa forma part del projecte de Garantia Juvenil. Es 
va iniciar a finals de l'any 2015
a través de la realització d'un 
s'adreça a 20 joves. Aquests portaran a terme una formació en temes de monitoratge 
esportiu. La formació es realitzarà 
s'ha atorgat és de 71.950 
desenvolupa el programa, per la formació i una quantitat que anirà adreçada directament 
als joves que participen del programa. 
 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de 
d’agost, de modificació de l’Ordre 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016, porta a 
terme un programa innovador de suport a l’experiència pràctica que combina accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 
professional en empreses, que facilita la inserció laboral i fomenta el retorn al sistema 

l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de subvencions del programa Treball i Formació adreçat a persones en 

situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre l
convocatòria per a l'any 2015; 

Vista la resolució de subvenció de data 19 d'octubre de 2015 e

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

Gironès i l'Ajuntament de Girona per al desenvolupament de les accions formatives del 
programa de Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'Ordre EMO/204/2015

a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
gener de 2016, mitjançant el qual s'aprova
ntre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona

per al desenvolupament de les accions formatives del programa de Treball i 
adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 

prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'Ordre 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació d el text del conveni 
col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalun ya i el Consell Comarcal del 
Gironès en el marc del programa d'experiència profe ssional per a l'ocupació juvenil 
a Catalunya "Joves per l'Ocupació", tramès pel Serv ei d'Ocupació de Catalunya

dal explica que aquest programa forma part del projecte de Garantia Juvenil. Es 
va iniciar a finals de l'any 2015. Exposa que fa dues setmanes es va contractar 
a través de la realització d'un procés selectiu. El programa té una durada d

quests portaran a terme una formació en temes de monitoratge 
. La formació es realitzarà al municipi de Fornells de la Selva. La quantitat que 

s'ha atorgat és de 71.950 euros que serviran per la contractació del t
desenvolupa el programa, per la formació i una quantitat que anirà adreçada directament 
als joves que participen del programa.  

ue el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/254/2015, de 5 
Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen 

les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i 

per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016, porta a 
terme un programa innovador de suport a l’experiència pràctica que combina accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 

n empreses, que facilita la inserció laboral i fomenta el retorn al sistema 
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l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de subvencions del programa Treball i Formació adreçat a persones en 

situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la 

Vista la resolució de subvenció de data 19 d'octubre de 2015 emesa pel Servei 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 
entre el Consell Comarcal del 

per al desenvolupament de les accions formatives del 
adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 

EMO/204/2015 de 23 de 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
prova el conveni de 

del Gironès i l'Ajuntament de Girona 
per al desenvolupament de les accions formatives del programa de Treball i 

adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 
amb l'Ordre EMO/204/2015 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació d el text del conveni de 
col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalun ya i el Consell Comarcal del 
Gironès en el marc del programa d'experiència profe ssional per a l'ocupació juvenil 
a Catalunya "Joves per l'Ocupació", tramès pel Serv ei d'Ocupació de Catalunya . 

dal explica que aquest programa forma part del projecte de Garantia Juvenil. Es 
es va contractar la tècnica 

procés selectiu. El programa té una durada de 15 mesos, 
quests portaran a terme una formació en temes de monitoratge 

al municipi de Fornells de la Selva. La quantitat que 
euros que serviran per la contractació del tècnic que 

desenvolupa el programa, per la formació i una quantitat que anirà adreçada directament 

EMO/254/2015, de 5 
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen 

les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i 

per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016, porta a 
terme un programa innovador de suport a l’experiència pràctica que combina accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 

n empreses, que facilita la inserció laboral i fomenta el retorn al sistema 



 
 

 

educatiu de persones joves, entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i dèficits 
formatius que no disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o malgrat 
disposar-ne no han continuat amb els estudis postobligatoris
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya; 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 
febrer de 2016; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 11 de gener 
col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès en el marc del programa d
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya

 
Segon. Comunicar aquest acord 
 
17. Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó en
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per aco llir
professionals compartits 2016, inclòs en el pla com arcal de joventut del Gironès, 
Zona Jove de la Llera del Ter
 
El Sr. Triola explica que aquest conveni 
compartits que ja s'estava portant a terme. Aquest any 2016 s'han inco
municipis a la zona Llera del T
tècnic compartit. Durant els propers mesos 
englobat en un conveni marc 
Catalunya.  
 
Que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut, té com a 
objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 
impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de Joventut.
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als m
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 
i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 
amb les d’àmbit municipal; 

educatiu de persones joves, entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i dèficits 

us que no disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o malgrat 
ne no han continuat amb els estudis postobligatoris; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
prova el conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
gener de 2016, mitjançant el qual s'aprova

col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 

Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya

Aprovació del text del conveni marc de col·laboraci ó entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per aco llir -se al projecte de 
professionals compartits 2016, inclòs en el pla com arcal de joventut del Gironès, 
Zona Jove de la Llera del Ter . 

. Triola explica que aquest conveni serveix per donar seguiment al projecte de tècnics 
portant a terme. Aquest any 2016 s'han inco
l Ter. Aquest augment ha fet que s'hagi de contractar un tercer 
s propers mesos l'incorporaran. Aquest projecte es troba 

un conveni marc signat amb el Departament de Joventut de la Generalitat de 

Que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut, té com a 
moure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 

impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de Joventut. 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
a de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 
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educatiu de persones joves, entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i dèficits 

us que no disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o malgrat 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 
onveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 

Vist l’informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
prova el conveni de 

col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal 
'experiència professional per a 

l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 

Servei d'Ocupació de Catalunya. 

tre el Consell Comarcal 
se al projecte de 

professionals compartits 2016, inclòs en el pla com arcal de joventut del Gironès, 

serveix per donar seguiment al projecte de tècnics 
portant a terme. Aquest any 2016 s'han incorporat dos nous 

er. Aquest augment ha fet que s'hagi de contractar un tercer 
Aquest projecte es troba 

Joventut de la Generalitat de 

Que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut, té com a 
moure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
unicipis de la comarca, la creació de serveis municipals 

específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
a de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 



 
 

 

 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol impulsar les polítiques de joventut en els 
municipis de la denominada Zona Jove de la Llera del Ter i
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis/ 
Medinyà, Sant Jordi Desvalls i Viladasens. 
 
Atès que aquests ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès comparteixen aquests 
objectius i consideren que la millor manera per aconseguir
contractació de professionals amb dedicació exclusiva a Joventut integrat a la plantilla del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist que és d’interès del Consell Comarcal del Gironès i dels aju
Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Medinyà, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, 
Sant Jordi Desvalls i Viladasens col·laborar per tal d’optimitzar els recursos humans i 
econòmics per promoure polítiques de joventut a la comarca del
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.    Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per 
professionals compartits 2016, inclòs en el pla comarcal de joventut del 
Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en 
especial, per a la signatura anual amb els respectius ajuntaments de 
l'addenda de pròrroga i actualització de les prestacions i finançament de les 
aportacions econòmiques per part dels ajuntaments.

 
18. Aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.  
 
La Sra. Roca explica que el Consorci de Normalització Lingüística els ha fet arribar
petició, com a ens consorciat
Aquestes modificacions s'han dut a terme en funció del 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la Llei de racionalització del
públic i també la nova Llei del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques. La modificació dels estatuts va ser publi
de Catalunya el dia 6 d'agost del 2015. Le
determinar que el Consorci s'adscriu a la G
departament competent en matèria de 
potestats, s'afegeix una potestat reglamentària per poder regular els serveis que presta, 
una potestat d'autoorganització, una tributària, una financera, de programac
sancionadora. S'especifica que el règim financer i 
que el de la Generalitat de Catalunya. S'especifica
mateix règim jurídic, que el de 
del dret de separació per part dels ens consorciats
seus estatuts, dissolució del Consorci i

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol impulsar les polítiques de joventut en els 
municipis de la denominada Zona Jove de la Llera del Ter integrada pels municipis de 
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis/ 
Medinyà, Sant Jordi Desvalls i Viladasens.  

Atès que aquests ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès comparteixen aquests 
sideren que la millor manera per aconseguir-los és per mitjà de la 

contractació de professionals amb dedicació exclusiva a Joventut integrat a la plantilla del 
Consell Comarcal del Gironès; 

Vist que és d’interès del Consell Comarcal del Gironès i dels ajuntaments de Bordils, 
Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Medinyà, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, 
Sant Jordi Desvalls i Viladasens col·laborar per tal d’optimitzar els recursos humans i 
econòmics per promoure polítiques de joventut a la comarca del Gironès;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir
professionals compartits 2016, inclòs en el pla comarcal de joventut del 
Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats. 

Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en 
especial, per a la signatura anual amb els respectius ajuntaments de 
l'addenda de pròrroga i actualització de les prestacions i finançament de les 

acions econòmiques per part dels ajuntaments. 

Aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

La Sra. Roca explica que el Consorci de Normalització Lingüística els ha fet arribar
com a ens consorciat, per tal que ratifiquin la modificació dels seus estatuts. 

uestes modificacions s'han dut a terme en funció del que estableix la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la Llei de racionalització del

lei del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques. La modificació dels estatuts va ser publicada en el Diari Oficial de la G
de Catalunya el dia 6 d'agost del 2015. Les modificacions efectuades són

r que el Consorci s'adscriu a la Generalitat de Catalunya 
epartament competent en matèria de política lingüística. En segon lloc, p

s'afegeix una potestat reglamentària per poder regular els serveis que presta, 
una potestat d'autoorganització, una tributària, una financera, de programac

'especifica que el règim financer i pressupostari del C
el de la Generalitat de Catalunya. S'especifica, en relació al personal, 

, que el de la Generalitat de Catalunya. Finalment es parla de l'exer
rt dels ens consorciats, com procedir per la

atuts, dissolució del Consorci i la seva liquidació.  
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Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol impulsar les polítiques de joventut en els 
ntegrada pels municipis de 

Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis/ 

Atès que aquests ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès comparteixen aquests 
los és per mitjà de la 

contractació de professionals amb dedicació exclusiva a Joventut integrat a la plantilla del 

ntaments de Bordils, 
Cervià de Ter, Flaçà, Madremanya, Medinyà, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, 
Sant Jordi Desvalls i Viladasens col·laborar per tal d’optimitzar els recursos humans i 

Gironès; 

Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
acollir-se al projecte de 

professionals compartits 2016, inclòs en el pla comarcal de joventut del 

Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en 
especial, per a la signatura anual amb els respectius ajuntaments de 
l'addenda de pròrroga i actualització de les prestacions i finançament de les 

Aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

La Sra. Roca explica que el Consorci de Normalització Lingüística els ha fet arribar la 
la modificació dels seus estatuts. 

que estableix la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la Llei de racionalització del sector 

lei del règim jurídic i de procediment de les administracions 
cada en el Diari Oficial de la Generalitat 

s modificacions efectuades són en primer lloc 
eneralitat de Catalunya mitjançant el 

En segon lloc, pel que fa a les 
s'afegeix una potestat reglamentària per poder regular els serveis que presta, 

una potestat d'autoorganització, una tributària, una financera, de programació i 
del Consorci és el mateix 

en relació al personal, que aquest té el 
la Generalitat de Catalunya. Finalment es parla de l'exercici 

com procedir per la modificació dels 



 
 

 

 
Vist l'Acord GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de 
determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del
Departament de Cultura; 
 
Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracio
administratiu comú (LRJPAC), per regular alguns aspectes dels consorcis. Aquesta 
disposició exigeix que els estatus de cada consorci han de determinar l’administració 
pública a què resten adscrits, d’acord amb els criteris qu
més, els consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de 
l’administració d’adscripció. Igualment el règim jurídic del personal al servei del consorci 
ha de ser el de l’Administració públic
també estableix limitacions respecte al personal al servei dels consorcis, que han de 
procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants; 
 
Vist que la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en el 
qual participa el Consell Comarcal del Gironès s'ha de sotmetre al Ple del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aproven el
 
Primer.  Aprovar la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

Normalització Lingüística 
 
Segon.  Comunicar aquest acord al 
 
Tercer.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 

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

 
19. Dictàmens i mocions d'urgència.
 
No n'hi ha. 
 
20. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. 
Sucarrat.  
 
El president explica que avui 
Ple però li va transmetre durant una visita que li va fer el dilluns passat el seu agraïment 
per l'atenció rebuda per part de l'equip tècnic de
politics comarcals tot i les discrepàncies
 
Vist l'escrit del conseller comarcal Sr. 
càrrec de conseller comarcal; 
 
Vista l’acta emesa per la Junta Electoral Provincial de Girona de data 
 

Vist l'Acord GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de 
determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 

jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), per regular alguns aspectes dels consorcis. Aquesta 
disposició exigeix que els estatus de cada consorci han de determinar l’administració 
pública a què resten adscrits, d’acord amb els criteris que estableix el mateix precepte. A 
més, els consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de 
l’administració d’adscripció. Igualment el règim jurídic del personal al servei del consorci 
ha de ser el de l’Administració pública d’adscripció. La disposició addicional esmentada 
també estableix limitacions respecte al personal al servei dels consorcis, que han de 
procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 

ació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en el 
qual participa el Consell Comarcal del Gironès s'ha de sotmetre al Ple del Consell 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

els següents acords: 

la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística annexos a aquest acord. 

Comunicar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

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

Dictàmens i mocions d'urgència.   

Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Juan María Castel i 

El president explica que avui el Sr. Juan María Castel no ha pogut assistir a la sessió de 
durant una visita que li va fer el dilluns passat el seu agraïment 

de l'equip tècnic del Consell i la bona relació amb els grups 
comarcals tot i les discrepàncies ideològiques existents.  

comarcal Sr. Juan María Castel i Sucarrat, de renúncia del seu 
 

la Junta Electoral Provincial de Girona de data 29 de juny de 2015
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Vist l'Acord GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de 
determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (LRSAL) afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 

ns públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), per regular alguns aspectes dels consorcis. Aquesta 
disposició exigeix que els estatus de cada consorci han de determinar l’administració 

e estableix el mateix precepte. A 
més, els consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de 
l’administració d’adscripció. Igualment el règim jurídic del personal al servei del consorci 

addicional esmentada 
també estableix limitacions respecte al personal al servei dels consorcis, que han de 
procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 

ació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en el 
qual participa el Consell Comarcal del Gironès s'ha de sotmetre al Ple del Consell 

la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

Consorci per a la Normalització Lingüística. 

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

Juan María Castel i 

assistir a la sessió de 
durant una visita que li va fer el dilluns passat el seu agraïment 

i la bona relació amb els grups 

, de renúncia del seu 

29 de juny de 2015; 



 
 

 

Vist el Decret 12/88 que desplega 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
dels consells comarcals; 
 
Es dóna coneixement al Ple del Consell Comarcal del següent:
 
Primer. Quedar assabentat de la renúncia al càrrec 

pel Sr. Juan María Castel i Sucarrat
 
Segon.  Declarar la vacant de conseller comarcal.
 
Tercer.  Instar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent.
 
21. Precs, preguntes i interpel·laccions.
 
La Sra. Veray vol reiterar una pregunta que 
d'avui, quin és el deute que té la G
han hagut converses o gestions amb la 
aquest deute. Pregunta si es disposa d'
Creu que és un tema que no es pot deixar.
insistent. De la mateixa manera q
trametin els criteris que han de regir les ajudes de menjador escolar 
insistent perquè els calendaritzin quan pagaran el que se'l
 
El president manifesta que hi està d'acor
tots els grups polítics. Ara no sap les dades 
traspàs important pel que fa a Serveis S
durant el mes de gener. S'han posat m
 
El Sr. Cornellà vol fer referència al concurs 
Han recordat que al Consorci de Benestar Soc
que el procediment deu ser el mateix. Pregunta si també s'ha de fer 
segon lloc, pel que fa a temes de cultura
ajuntaments que aquest any no es 
partides destinades a Cultura. 
Pensa que això també ho haurien d'explica
haurien d'explicar que Escenaris
passat se'ls va prometre un 10% del
s'ha pagat un 6%. Creu que això també s'hauria de fer públic
les coses que es fan bé sinó també les que es fan malament
de fer públiques. Exposa, no només 
afectat, sinó també d'altres municipis i del seu par
Comarcal hagi retallat en algunes partides culturals impo
Escenaris. Encara els sap més 
Consell o la consellera comarcal, del
en els que diuen lo maco que és
tothom parla de la crisi econòmica
va retallar. Aquesta no és la primera vegada que es retalla
escrits i tot sembla molt bonic 
2016 no s'ha dit als ajuntaments quina quantitat rebran.
cultura perquè a ell li agrada molt el que escriu la consellera i ho subscriuria com a seu
Quan diu: en temps d'estretor h

Vist el Decret 12/88 que desplega el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en matèria de suplents 

Es dóna coneixement al Ple del Consell Comarcal del següent: 

Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada 
Juan María Castel i Sucarrat. 

Declarar la vacant de conseller comarcal. 

Instar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent.

Precs, preguntes i interpel·laccions.   

La Sra. Veray vol reiterar una pregunta que va formular en un altre Ple
, quin és el deute que té la Generalitat de Catalunya amb el Consell. 

han hagut converses o gestions amb la Generalitat de Catalunya per tal que es 
. Pregunta si es disposa d'alguna calendarització en relació al deute existent. 

Creu que és un tema que no es pot deixar. S'hi ha d'estar a sobre i s'ha de ser molt 
e la mateixa manera que està d'acord en seguir insistint en la petició 

els criteris que han de regir les ajudes de menjador escolar 
aritzin quan pagaran el que se'ls deu.  

El president manifesta que hi està d'acord. En pren nota. El deute el poden
no sap les dades de memòria. Recorda que e

important pel que fa a Serveis Socials i en relació a un conveni de cooperació 
'han posat més al dia del drama que tenien. 

. Cornellà vol fer referència al concurs per designar el gerent que els han comentat. 
Han recordat que al Consorci de Benestar Social Gironès Salt tampoc s'ha fet
que el procediment deu ser el mateix. Pregunta si també s'ha de fer 

pel que fa a temes de cultura, explica que se'ls va comunicar a diferents 
que aquest any no es portarà a terme l'Emergent perquè s'han reta

partides destinades a Cultura. Comenta que tres municipis es queden sense l'E
Pensa que això també ho haurien d'explicar però com que no ho han fet 
haurien d'explicar que Escenaris, del que sempre se'n fan grans presentaci
passat se'ls va prometre un 10% del cost catxe de les obres d'adults
s'ha pagat un 6%. Creu que això també s'hauria de fer públic. No només s'han d'explicar 

coses que es fan bé sinó també les que es fan malament. Aquestes 
no només en representació del seu municipi que s'hi veu 

sinó també d'altres municipis i del seu partit que els hi sap greu que el C
rcal hagi retallat en algunes partides culturals importants com 

Encara els sap més greu quan llegeixen els diferents escrits 
Consell o la consellera comarcal, del president i vicepresident de la Diputació de Girona 

que és i lo bé que funciona. Ningú no esmenta que s'ha retallat i 
tothom parla de la crisi econòmica com si fos una cosa passada. L'any passat també es 

a primera vegada que es retalla en Escenaris. 
 però la realitat és que a l'any 2015 s'ha tornat a retallar i 

2016 no s'ha dit als ajuntaments quina quantitat rebran. Els sap greu que retallin en 
cultura perquè a ell li agrada molt el que escriu la consellera i ho subscriuria com a seu

en temps d'estretor hi pot haver la idea equivocada que retallar en cultura no és 
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l’organització comarcal de 
en matèria de suplents 

de conseller comarcal formulada 

Instar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent. 

le. Vol saber, a data 
eneralitat de Catalunya amb el Consell. Pregunta si hi 

Generalitat de Catalunya per tal que es pagui 
alguna calendarització en relació al deute existent. 

sobre i s'ha de ser molt 
en la petició que els 

els criteris que han de regir les ajudes de menjador escolar també cal ser molt 

En pren nota. El deute el poden fer arribar a 
Recorda que es va fer un 

conveni de cooperació 
és al dia del drama que tenien.  

que els han comentat. 
ial Gironès Salt tampoc s'ha fet. Suposa 

que el procediment deu ser el mateix. Pregunta si també s'ha de fer en el Consorci. En 
se'ls va comunicar a diferents 

rquè s'han retallat les 
ipis es queden sense l'Emergent. 

r però com que no ho han fet ho fa ell. També 
fan grans presentacions, l'any 

de les obres d'adults. Finalment només 
. No només s'han d'explicar 
. Aquestes també s'haurien 

del seu municipi que s'hi veu 
tit que els hi sap greu que el Consell 

tants com són l'Emergent i 
nts escrits del president del 

president i vicepresident de la Diputació de Girona 
no esmenta que s'ha retallat i 

L'any passat també es 
en Escenaris. Llegeixes els 

que a l'any 2015 s'ha tornat a retallar i pel 
greu que retallin en 

cultura perquè a ell li agrada molt el que escriu la consellera i ho subscriuria com a seu. 
i pot haver la idea equivocada que retallar en cultura no és 



 
 

 

tant tràgic com retallar en altres sectors, la realitat és que les conseqüències de retallar en 
cultura s'arrosseguen molt de t
subscriu aquestes paraules però precisament això no és el que 
projectes com Escenaris o Emergent. Vol que en quedi constància.
 
La Sra. Roca manifesta que els hi sap molt de greu haver de retallar
és no haver de retallar més, 
realitat una mica diferent, una mica més bona i que 
 
El Sr. Cornellà manifesta que feliciten
tot era negatiu i no és cert. Aquest projecte 
esperen que de mica en mica 
dir lo bo.  
 
El secretari indica que LRSAL 
nomenaments. Aquesta normativa té 
sigui d'aplicació als nomenament
llei. Per tant amb independència del que faci el Consorci
fer-ho, aquest es podria emparar en 
mateixa persona. No sap quina decisió es prendrà perquè és una decisió que ha d'adoptar 
el propi Consorci.  
 
El Sr. Cornellà comenta que 
procediria a realitzar el concurs. No ho va dir ell
 
El president manifesta que de moment 
redactar les bases per portar a terme el concurs. 
engloba amb un tema general 
ajudes de menjador escolar. El Consell t
Som un ens tant finalista. Arriba un finançament que ja 
diners arriben amb retard. A vegades s'acc
text. El finançament és un drama. 
complicats. Entén que la resta de consellers 
entenguin aquest funcionament
Veray, ell la reafirma. Els tenen gaireb
Generalitat de Catalunya, però aquí al Consell s'estan 
que els deixen una mica amb el cul 
desagradables i desfortunades com per exemple e
esperen que millori. Personalment 
normativa dels ens locals, que és necessari saber què s'ha de fer i amb quin finançament 
s'ha de fer. Ho seguirà defensant ara i allà on sigui:
Consell Comarcal. Tots han de saber 
Aquest és un problema que s'arro
aquest tema durant 4 anys. Intentar
els grups polítics comarcals per tal que tinguin la informació i 
municipis.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                           
El president 
 

tant tràgic com retallar en altres sectors, la realitat és que les conseqüències de retallar en 
molt de temps i costen molt de recuperar. E

paraules però precisament això no és el que 
mergent. Vol que en quedi constància.  

a Sra. Roca manifesta que els hi sap molt de greu haver de retallar. L
 ans el contrari. Espera que aquest any 2016 partim d'una 

realitat una mica diferent, una mica més bona i que això que explica sigui part del 

Cornellà manifesta que feliciten la iniciativa de Al Gironès Llegim. Ha semblat que 
Aquest projecte és una iniciativa bona que aplaud

que de mica en mica vagi creixent. S'ha de dir lo bo i lo dolent. S'havia deixat 

e LRSAL en el seu article 32 bis estipula com es faran aquests 
. Aquesta normativa té una disposició transitòria vuitena que permet que 

sigui d'aplicació als nomenaments produïts amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 
b independència del que faci el Consorci, que té la seva autonomia per 

emparar en aquesta disposició transitòria. Podrien seguir amb la 
No sap quina decisió es prendrà perquè és una decisió que ha d'adoptar 

es va dir, aquí al Consell, que amb un temps 
procediria a realitzar el concurs. No ho va dir ell i per això ho pregunta. 

t manifesta que de moment seguiran amb la Sra. Castillo. Estav
redactar les bases per portar a terme el concurs. Pel que fa a les retallades en 
engloba amb un tema general on també s'hi pot incloure el tema dels criteris per les 

El Consell té molt poc marge de maniobr
rriba un finançament que ja se sap on s'ha 

diners arriben amb retard. A vegades s'accepta un conveni però encara no es disposa del 
s un drama. Els quatre anys d'experiència que hi porta han estat 
la resta de consellers i conselleres que estan en un

entenguin aquest funcionament. Hi han insistit molt. La petició que 
Veray, ell la reafirma. Els tenen gairebé abandonats. Saben la situació qu

però aquí al Consell s'estan prestant uns serveis als municipis 
que els deixen una mica amb el cul a l'aire. A vegades s'han d'adoptar mesures 

desfortunades com per exemple el cas d'Emerg
Personalment sempre ha defensat, quan es parlava de la nova 

que és necessari saber què s'ha de fer i amb quin finançament 
o seguirà defensant ara i allà on sigui: a l'ajuntament,

. Tots han de saber què els pertoca i amb quin finançament s'ha de fer. 
Aquest és un problema que s'arrossega fa una colla d'anys. En aquest plenari ha sortit 
aquest tema durant 4 anys. Intentaran ser el màxim de transparents i dialogants amb tots 
els grups polítics comarcals per tal que tinguin la informació i seguiran amb l'atenció 

essió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general  
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tant tràgic com retallar en altres sectors, la realitat és que les conseqüències de retallar en 
emps i costen molt de recuperar. El grup de la CUP 

paraules però precisament això no és el que està passant amb 

. La seva esperança 
aquest any 2016 partim d'una 

que explica sigui part del passat.  

de Al Gironès Llegim. Ha semblat que 
és una iniciativa bona que aplaudeixen i que 

'ha de dir lo bo i lo dolent. S'havia deixat de 

m es faran aquests 
una disposició transitòria vuitena que permet que 

amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 
que té la seva autonomia per 

Podrien seguir amb la 
No sap quina decisió es prendrà perquè és una decisió que ha d'adoptar 

que amb un temps prudencial es 
per això ho pregunta.  

amb la Sra. Castillo. Estava plantejat 
les retallades en Cultura ho 

on també s'hi pot incloure el tema dels criteris per les 
poc marge de maniobra. Costa d'explicar. 

s'ha de destinar. Els 
però encara no es disposa del 

ncia que hi porta han estat 
que estan en una segon línia no 

 ha formulat la Sra. 
la situació que té la 

serveis als municipis 
. A vegades s'han d'adoptar mesures 

rgent. És complicat, 
quan es parlava de la nova 

que és necessari saber què s'ha de fer i amb quin finançament 
t, a la Diputació i al 

toca i amb quin finançament s'ha de fer. 
sega fa una colla d'anys. En aquest plenari ha sortit 

màxim de transparents i dialogants amb tots 
seguiran amb l'atenció als 

ri, en dono fe. 



 
 

 

 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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