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PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 3/16 
Caràcter:  ordinària 
Data: quinze de juny de dos mil 
Horari: de les set a dos quarts de nou 
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. S'incorpora en el punt 2
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell. S'absenta en el punt 10
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero 
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama. S'inco
 
Silvia Batrolí i Besalú, gerent 

ACTA NÚM. 3/16 

de dos mil setze (15/06/2016) 
a dos quarts de nou del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

i Mir. S'incorpora en el punt 2. 
Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

. S'absenta en el punt 10 

Joan Antoni Simon i Fernández  

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA

. S'incorpora en el punt 2.  
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GUANYEM BARCELONA -E: 



 
 

 

Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
2016. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 143/2016 al 264/2016 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets d
de l'expedient de licitació dels menjadors escolars 
1.437.321 euros corresponent a
l'adjudicació que es va realitzar del subministrament d'energia elèctrica a l'
Energia que ha permès un estalvi en les diferents tarifes contractades d'un 10% per tots 
els ajuntaments.   
 
 - Donar compte dels informes de morositat.
 
La Sra. Dalmau informa que s'ha emès per part d'intervenció l'informe de morositat 
corresponent al primer trimestre 2016 donant un període mig de pagament a nivell global i 
consolidat del grup consell comarcal que es situa a 84,79 dies. A nivell individual
Consell en 72,09 dies, el Consorci de Benestar Social Gironès 
l'Escola de Música del Gironès en 68.72 dies. 
 
El president destaca que la convocatòria d'aquest ple ja s'ha tramès a través de l'Enotum. 
Durant aquest any se seguirà trameten pels dos mitjans perquè aquest nou sistema té 
alguns aspectes a millorar. Posa l'exemple que aquest sistema no accepta documents de 
gran capacitat. Esperen, al proper any, poder fer
pel que fa al portal de la transparència que ja tenim un 70% dels ítems que se'ls marca. 
Bàsicament el que manca, i no es podrà aconseguir perquè no tenim competències, és el 
tema d'urbanisme i patrimoni.
que abans del ple de juliol ja s'hauran reunit i disposaran d'una proposta de codi ètic.
seguit treballant en el tema de penjar les informacions a la pàgina web i a les xarxes 
socials. Pel que fa a actes que han participat explica que el dia 5 de maig van portar 
terme una reunió amb tots els presidents de consells comarcals amb el president de la 
Diputació de Girona. El dia 9 de maig es va portar a terme una reunió amb el Director 
general de transports per tal de millorar la mobilitat a la comarca del Gironès. E
juny es va participar en una reunió amb el Delegat del govern per parlar del tema de les 
franges de protecció contra incendis.
Sra. Roca a la cloenda del projecte Al Gironès Llegim que es va porta
Ter. Aprofita per dir que aquest projecte ha estat un èxit. Tots els ajuntaments han estat 
molt contents de participar-hi i d'altres han demanat per participar
participar en la inauguració del temps de flors de
creat l'Escola de Música als Banys Àrabs. Aprofita per felicitar a l'Escola de Música pel 
goig que feien. Van ser presents al Shop out de la Fundació Ramon Noguera. Comenta 
que es va portar a terme la presentació 
mes de juliol. Vol felicitar per l'èxit rotund el festival de final de curs de l'Escola de música 
del Gironès que es va portar a terme a l'Auditori. Hi van assistir més de 1.200 persones. 
Agraeix a l'Ajuntament de Girona el fet cedir

Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
alom, interventora  

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 20

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

Qüestions de Presidència i Gerència.  

La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 143/2016 al 264/2016 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets d

els menjadors escolars de Salt. És un servei que té un cost de 
1.437.321 euros corresponent al curs escolar 2016-2017 i 2017
l'adjudicació que es va realitzar del subministrament d'energia elèctrica a l'
Energia que ha permès un estalvi en les diferents tarifes contractades d'un 10% per tots 

Donar compte dels informes de morositat.  

La Sra. Dalmau informa que s'ha emès per part d'intervenció l'informe de morositat 
corresponent al primer trimestre 2016 donant un període mig de pagament a nivell global i 
consolidat del grup consell comarcal que es situa a 84,79 dies. A nivell individual
Consell en 72,09 dies, el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt en 141,16 dies i 
l'Escola de Música del Gironès en 68.72 dies.  

El president destaca que la convocatòria d'aquest ple ja s'ha tramès a través de l'Enotum. 
seguirà trameten pels dos mitjans perquè aquest nou sistema té 

Posa l'exemple que aquest sistema no accepta documents de 
Esperen, al proper any, poder fer-ho només per aquest nou mitjà.

al de la transparència que ja tenim un 70% dels ítems que se'ls marca. 
Bàsicament el que manca, i no es podrà aconseguir perquè no tenim competències, és el 
tema d'urbanisme i patrimoni. Comenta, pel que fa al codi ètic, que agafa el compromís 

l ple de juliol ja s'hauran reunit i disposaran d'una proposta de codi ètic.
seguit treballant en el tema de penjar les informacions a la pàgina web i a les xarxes 

Pel que fa a actes que han participat explica que el dia 5 de maig van portar 
terme una reunió amb tots els presidents de consells comarcals amb el president de la 

El dia 9 de maig es va portar a terme una reunió amb el Director 
general de transports per tal de millorar la mobilitat a la comarca del Gironès. E
juny es va participar en una reunió amb el Delegat del govern per parlar del tema de les 
franges de protecció contra incendis. Pel que fa a esdeveniments van participar amb la 
Sra. Roca a la cloenda del projecte Al Gironès Llegim que es va portar a terme a Sarrià de 
Ter. Aprofita per dir que aquest projecte ha estat un èxit. Tots els ajuntaments han estat 

hi i d'altres han demanat per participar-hi el proper any.
participar en la inauguració del temps de flors de Girona i es va visitar el muntatge que ha 
creat l'Escola de Música als Banys Àrabs. Aprofita per felicitar a l'Escola de Música pel 
goig que feien. Van ser presents al Shop out de la Fundació Ramon Noguera. Comenta 
que es va portar a terme la presentació del Festival Emergent que es portarà a terme al 
mes de juliol. Vol felicitar per l'èxit rotund el festival de final de curs de l'Escola de música 
del Gironès que es va portar a terme a l'Auditori. Hi van assistir més de 1.200 persones. 

nt de Girona el fet cedir-los l'espai de l'Auditori per poder celebrar 
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rany de l’acta del proppassat 20  d'abril de 

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

La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 143/2016 al 264/2016 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets de l'inici 

de Salt. És un servei que té un cost de 
2017 i 2017-2018. Destaca 

l'adjudicació que es va realitzar del subministrament d'energia elèctrica a l'empresa Aura 
Energia que ha permès un estalvi en les diferents tarifes contractades d'un 10% per tots 

La Sra. Dalmau informa que s'ha emès per part d'intervenció l'informe de morositat 
corresponent al primer trimestre 2016 donant un període mig de pagament a nivell global i 
consolidat del grup consell comarcal que es situa a 84,79 dies. A nivell individual el propi 

Salt en 141,16 dies i 

El president destaca que la convocatòria d'aquest ple ja s'ha tramès a través de l'Enotum. 
seguirà trameten pels dos mitjans perquè aquest nou sistema té 

Posa l'exemple que aquest sistema no accepta documents de 
ho només per aquest nou mitjà. Destaca 

al de la transparència que ja tenim un 70% dels ítems que se'ls marca. 
Bàsicament el que manca, i no es podrà aconseguir perquè no tenim competències, és el 

Comenta, pel que fa al codi ètic, que agafa el compromís 
l ple de juliol ja s'hauran reunit i disposaran d'una proposta de codi ètic. S'ha 

seguit treballant en el tema de penjar les informacions a la pàgina web i a les xarxes 
Pel que fa a actes que han participat explica que el dia 5 de maig van portar a 

terme una reunió amb tots els presidents de consells comarcals amb el president de la 
El dia 9 de maig es va portar a terme una reunió amb el Director 

general de transports per tal de millorar la mobilitat a la comarca del Gironès. El dia 7 de 
juny es va participar en una reunió amb el Delegat del govern per parlar del tema de les 

Pel que fa a esdeveniments van participar amb la 
r a terme a Sarrià de 

Ter. Aprofita per dir que aquest projecte ha estat un èxit. Tots els ajuntaments han estat 
hi el proper any. Es va 

Girona i es va visitar el muntatge que ha 
creat l'Escola de Música als Banys Àrabs. Aprofita per felicitar a l'Escola de Música pel 
goig que feien. Van ser presents al Shop out de la Fundació Ramon Noguera. Comenta 

del Festival Emergent que es portarà a terme al 
mes de juliol. Vol felicitar per l'èxit rotund el festival de final de curs de l'Escola de música 
del Gironès que es va portar a terme a l'Auditori. Hi van assistir més de 1.200 persones. 

los l'espai de l'Auditori per poder celebrar 



 
 

 

aquest festival. Comenta que els alumnes estan molt contents de poder actuar en aquest 
equipament.   
 
Els conselles i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
 - Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2016.
 
La Sra. Dalmau explica, pel que fa a l'estat d'execució del primer trimestre 2016, que es 
va trametre en temps i forma al MIHAP i està a disposició dels consellers i consellers. 
 
 - Donar compte de la liquidació del Pressupost 2015.
 
La Sra. Dalmau pel que fa a la liquidació 
donant un resultat pressupostari positiu respecte al Consell Comarcal del Gironès 
100.934,26 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 183.634,05 
euros. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès un resultat pressupostari negatiu de 
30.638,35 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 
100.774,14 euros.   
 
3. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016
 
La Sra. Carabellido comenta que aquesta modificació de crèdits ve finançada 
romanent líquid de tresoreria i a grans trets per una banda pretén suplementar la partida 
destinada al Consell Consultiu de la Gent Gran i per l'altra realitzar una 
13.175 euros al Consorci de Normalització Lingüística
resta és per totes les despeses que no es van poder atendre en el pressupost 2015 que 
pertanyen a serveis generals. 
 
Vist l’expedient 3/2016 de modificació de crèdits tramitat 
extraordinaris, suplements de crèdit i reconeixement de crèdits;
 
Vist l'informe d'intervenció de data 30 de maig de 2016;
 
Atès que l'art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ha de ser prèviament in
per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que 
seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publi
pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004;
 
Atès que l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, prescriu que el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho 
haguessin estat en aquell exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la 
corporació i que, en aquest cas concret, és possible la seva realització;
 
Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen 
suplements de crèdit, la concessió de crèdits extraordinaris i el reconeixement de crèdits;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP

aquest festival. Comenta que els alumnes estan molt contents de poder actuar en aquest 

Els conselles i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 

Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2016.

La Sra. Dalmau explica, pel que fa a l'estat d'execució del primer trimestre 2016, que es 
va trametre en temps i forma al MIHAP i està a disposició dels consellers i consellers. 

Donar compte de la liquidació del Pressupost 2015.  

el que fa a la liquidació indica que s'ha aprovat per part del president 
donant un resultat pressupostari positiu respecte al Consell Comarcal del Gironès 

i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 183.634,05 
euros. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès un resultat pressupostari negatiu de 
30.638,35 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016

La Sra. Carabellido comenta que aquesta modificació de crèdits ve finançada 
de tresoreria i a grans trets per una banda pretén suplementar la partida 
nsell Consultiu de la Gent Gran i per l'altra realitzar una 

13.175 euros al Consorci de Normalització Lingüística corresponent a l'exercici 2016
totes les despeses que no es van poder atendre en el pressupost 2015 que 

yen a serveis generals.   

Vist l’expedient 3/2016 de modificació de crèdits tramitat per a l'aprovació de crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdit i reconeixement de crèdits; 

Vist l'informe d'intervenció de data 30 de maig de 2016; 

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

Atès que l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, prescriu que el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho 

estat en aquell exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la 
corporació i que, en aquest cas concret, és possible la seva realització;

Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen 
la concessió de crèdits extraordinaris i el reconeixement de crèdits;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
AM, del grup de la CUP-PA, del grup de C's i del grup del PP
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aquest festival. Comenta que els alumnes estan molt contents de poder actuar en aquest 

Els conselles i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  

Donar compte de l'execució pressupostària del prime r trimestre de 2016.  

La Sra. Dalmau explica, pel que fa a l'estat d'execució del primer trimestre 2016, que es 
va trametre en temps i forma al MIHAP i està a disposició dels consellers i consellers.  

s'ha aprovat per part del president 
donant un resultat pressupostari positiu respecte al Consell Comarcal del Gironès de 

i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 183.634,05 
euros. Pel que fa a l'Escola de Música del Gironès un resultat pressupostari negatiu de 
30.638,35 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016 . 

La Sra. Carabellido comenta que aquesta modificació de crèdits ve finançada amb el 
de tresoreria i a grans trets per una banda pretén suplementar la partida 
nsell Consultiu de la Gent Gran i per l'altra realitzar una aportació de 

a l'exercici 2016. La 
totes les despeses que no es van poder atendre en el pressupost 2015 que 

per a l'aprovació de crèdits 

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

Atès que l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, prescriu que el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa no ho 

estat en aquell exercici al qual corresponien, és competència del Ple de la 
corporació i que, en aquest cas concret, és possible la seva realització; 

Vist que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen l'aprovació de 
la concessió de crèdits extraordinaris i el reconeixement de crèdits; 

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



 
 

 

grup del PSC-CP i del grup d'ICV
BARCELONA-E 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per suplement de 

crèdit amb el detall següent:
 
Suplement de crèdit: 

Aplicació 
pressupostària 

01.2310.227991 CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

TOTAL 
 
Finançament: 

Concepte  Denominació  
870.00 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

 
Segon.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per crèdit 

extraordinari amb el detall següent:
 
Crèdit extraordinari: 

Aplicació 
pressupostària 

01.4311.462000 AJUNTAMENT MADREMANYA 

01.4311.462001 AJUNTAMENT FORNELLS DE LA SELVA

01.4311.462002 AJUNTAMENT CAMPLLONG 

01.3340.462001 AJUNTAMENT CAMPLLONG 

01.3340.462002 AJUNTAMENT DE BESCANÓ 

01.3340.462003 AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 

01.3340.462004 AJUNTAMENT DE CELRÀ 

01.3340.462005 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ 

01.3340.462006 
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ LLÉMENA 
CULTURALS 

01.3340.462007 AJUNTAMENT DE SALT 

01.3340.462008 SUBVENCIONS A A JUNTAMENTS PER ACTIVITATS CULTURALS

01.3340.480000 SUBVENCIÓ MOTO CLUB LLÉMENA

01.3340.480001 ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA D E LA MOSTRA DE TEATRE

01.3340.480002 BANC DELS ALIMENTS 

01.3340.480003 ASSOCIACIÓ FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

01.3340.480004 SUBVENCIONS A

01.9200.467001 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

01.9200.626010 MATERIAL INFORMÀTIC

01.3330.2269902 RETOLACIÓ BERNARDES (2015)

01.2410.2279902 XEC SERVEI (2015)

01.9200.227992 SERVEIS BANCARIS (REC)

01.9200.220001 MATERIAL OFICINA (REC)

01.3330.220001 MATERIAL OFICINA (REC)

01.9200.227993 SERVEIS DE GESTORIA (REC)

01.9200.227001 SERVEIS DE NETEJA (REC)

01.9200.222011 CORREUS (REC)

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

ncia s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per suplement de 
crèdit amb el detall següent: 

Denominació 
Crèdit 
inicial 

Suplement

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 1.000,00 € 1.500,00 

1.000,00 € 1.500,00 

Import  
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS   1.500,00 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari amb el detall següent: 

Denominació 

AJUNTAMENT MADREMANYA - FIRA LLEGENDES 

AJUNTAMENT FORNELLS DE LA SELVA- FIRA LOCOMOCIÓ 

AJUNTAMENT CAMPLLONG - FIRA PRIMAVERA 

AJUNTAMENT CAMPLLONG - MUSICANT 

AJUNTAMENT DE BESCANÓ - FIRA EMBOTIT 

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI - FIRA PA I XOCOLATA 

AJUNTAMENT DE CELRÀ - FIRA DEL BOLET 

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - OBRES DE TEATRE 
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ LLÉMENA - ACTIVITATS 

AJUNTAMENT DE SALT - FIRA DEL CISTELL 

SUBVENCIONS A A JUNTAMENTS PER ACTIVITATS CULTURALS

SUBVENCIÓ MOTO CLUB LLÉMENA 

ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA D E LA MOSTRA DE TEATRE 

BANC DELS ALIMENTS - CÀRITES 

ASSOCIACIÓ FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ 

SUBVENCIONS A ENTITATS PER ACTIVITATS CULTURALS 

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - QUOTA 2016 

MATERIAL INFORMÀTIC 

RETOLACIÓ BERNARDES (2015) 

(2015) 

SERVEIS BANCARIS (REC) 

MATERIAL OFICINA (REC) 

MATERIAL OFICINA (REC) 

SERVEIS DE GESTORIA (REC) 

SERVEIS DE NETEJA (REC) 

CORREUS (REC) 
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BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per suplement de 

Suplement  Crèdit 
definitiu 

1.500,00 € 2.500,00 € 

1.500,00 € 2.500,00 € 

1.500,00 € 

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per crèdit 

Crèdit 
extraordinari 

500,00 € 

1.000,00 € 

1.500,00 € 

400,00 € 

200,00 € 

500,00 € 

500,00 € 

150,00 € 

500,00 € 

300,00 € 

SUBVENCIONS A A JUNTAMENTS PER ACTIVITATS CULTURALS 2.350,00 € 

200,00 € 

200,00 € 

200,00 € 

500,00 € 

1.000,00 € 

13.175,85 € 

5.000,00 € 

1.875,50 € 

2.881,00 € 

127,81 € 

1.897,41 € 

8,20 € 

594,72 € 

2.307,68 € 

483,20 € 



 
 

 

01.9200.226031 PUBLICACIONS (REC)

01.1700.226991 EDICTES (REC)

01.3330.227001 NETEJA BANYS ÀRABS (REC)

01.9200.221021 GAS (REC) 

01.4320.227001 NETEJA (REC)

01.3330.227994 VISITES GUIADES BANYS ÀRABS (REC)

TOTAL 
 
Finançament: 

Concepte  Denominació  
870.00 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

 
Tercer. Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell 

import de 13.061,81 
 
Quart.  Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i l'art. 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les h

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

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

 
Sisè. Imputar aquesta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 

l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 que es reconeix en 
aquest acord per part del 

 
Setè. Comunicar aquesta acord a la Interve
 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 d'abril de 2016, d'aprovació de ls criteris de dubtós cobrament 
per a la liquidació del Pressupost de 2015
 
La Sra. Dalmau explica que 
romanent de tresoreria i una de les minoracions que s'efectuen és 
de dubtós cobrament. Es tracta
Consell pendents de cobrar. Aquests 
recaptats pel Consell. A les bases d'execució del pressupost es van establir uns criteris de 
dubtós cobrament que eren els que venien marcats pel M
Consell davant de la situació econòmica existent pot augmentar o provisionar en excés els 
criteris que venen establerts a les bases d'execució del pressupost
efectuat. Si tinguéssim en compte els criteris del Ministeri provisionarí
35.545,18 euros. S'ha provisionat aplicant un criteri de prudència 
de 118.953,89 euros.  
 
La Sra. Pineda pregunta pels dret
són i quina és la partida total. 
pressupost 2015. 

PUBLICACIONS (REC) 

EDICTES (REC) 

NETEJA BANYS ÀRABS (REC) 

NETEJA (REC) 

VISITES GUIADES BANYS ÀRABS (REC) 

Import  
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS   41.237,66 

Aprovar el reconeixement de crèdits del Consell Comarcal del Gironès per 
import de 13.061,81 €. 

Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i l'art. 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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

Imputar aquesta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 
l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 que es reconeix en 
aquest acord per part del Ple del Consell Comarcal del Gironès.

Comunicar aquesta acord a la Intervenció comarcal. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 d'abril de 2016, d'aprovació de ls criteris de dubtós cobrament 
per a la liquidació del Pressupost de 2015 . 

La Sra. Dalmau explica que quan es confecciona la liquidació un dels estats és el 
romanent de tresoreria i una de les minoracions que s'efectuen és la provisió pels crèdits 

Es tracta d'una contingència que es calcula d
ar. Aquests es provisionen per si finalment no poden ser 

onsell. A les bases d'execució del pressupost es van establir uns criteris de 
ren els que venien marcats pel Ministeri d'Hisenda. No obstant el 

la situació econòmica existent pot augmentar o provisionar en excés els 
criteris que venen establerts a les bases d'execució del pressupost. A

tinguéssim en compte els criteris del Ministeri provisionarí
. S'ha provisionat aplicant un criteri de prudència amb excés 

La Sra. Pineda pregunta pels drets pendents de cobrament del capítol 3.
són i quina és la partida total. Entén que és un canvi de les bases 
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145,20 € 

420,00 € 

279,31 € 

1.621,16 € 

132,62 € 

288,00 € 

41.237,66 € 

41.237,66 € 

Comarcal del Gironès per 

Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i l'art. 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

isendes locals, en matèria de pressupostos. 

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

Imputar aquesta despesa a les aplicacions pressupostàries que consten a 
l’expedient i amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 que es reconeix en 

Ple del Consell Comarcal del Gironès. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 d'abril de 2016, d'aprovació de ls criteris de dubtós cobrament 

dació un dels estats és el 
la provisió pels crèdits 

dels drets que té el 
es provisionen per si finalment no poden ser 

onsell. A les bases d'execució del pressupost es van establir uns criteris de 
teri d'Hisenda. No obstant el 

la situació econòmica existent pot augmentar o provisionar en excés els 
. Això és el que s'ha 

tinguéssim en compte els criteris del Ministeri provisionaríem només 
amb excés la quantitat 

s pendents de cobrament del capítol 3. Vol saber quins 
que és un canvi de les bases d'execució del 



 
 

 

 
La Sra. Dalmau respon que les bases d'execució estableixen uns cr
cobrament, el Ministeri d'Hisenda 
2 i 3. El capítol 3 correspon a taxes, preus públi
que provenen de particulars. El Consell Comarcal no té 
transferències, és a dir drets que 
dubtar que algun dia es cobraran. Només es provisionen 
Consell Comarcal no té impostos només provisionem 
que tenim pendents de cobrament de 2014 i anteri
118.953,89 euros.  
 
La Sra. Pineda entén que si s'ha aprovat la liquidació del pressupost ja s'ha aprovat tenint 
en compte aquest provisionament i per tant el roma
ja es tenint en compte aquest 
 
La Sra. Dalmau respon que així és. 
 
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost general de 2015 formulat per la Intervenció 
d’aquest Consell Comarcal, en compliment del que disposa el punt 3r. de l’art
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
reguladora de les hisendes locals
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'abril de 
2016, en relació amb l'aprovació d
liquidació del pressupost 2015;
 
Vist el decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de data 29 d'abril de 
2016, en relació amb l'aprovació d
liquidació del pressupost 2015;
 
Vist l'informe d'intervenció de data 29 d'abril de 2016;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Co

data 29 d'abril de 2016, respecte a l'aprovació d
cobrament a tenir en compte a la 

 
Segon.  Ratificar el decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de 

data 29 d'abril de 2016, respecte a l'aprovació d
cobrament a tenir en compte a la 

 
5. Donar conformitat i trametre el Pla econòmic i financer del Consell Com arcal del 
Gironès, a la Direcció General de 
Generalitat de Catalunya als efectes de la seva apr ovació
 
La Sra. Carabellido explica que l
exercici econòmics ha provocat una revolució normativa 
de forma notòria a les corporacions locals. Això fa que en els darrers anys s'han aprovat 
un seguit de normes que afecten el s

La Sra. Dalmau respon que les bases d'execució estableixen uns cr
isenda estableix que només es poden provisionar els capítols 1, 

El capítol 3 correspon a taxes, preus públics i contribucions especials, són 
que provenen de particulars. El Consell Comarcal no té capítol 1 i 2. El

s a dir drets que s'han de cobrar d'altres administracions i 
dubtar que algun dia es cobraran. Només es provisionen els capítols 1, 2 i 3. Atès que el 

omarcal no té impostos només provisionem el capítol 3 i es provisionen tots els 
s de cobrament de 2014 i anteriors i que sumen 

La Sra. Pineda entén que si s'ha aprovat la liquidació del pressupost ja s'ha aprovat tenint 
en compte aquest provisionament i per tant el romanent líquid de tresoreria que ha quedat 
ja es tenint en compte aquest import establert amb criteris de prudència. 

La Sra. Dalmau respon que així és.  

Vist l’expedient de liquidació del Pressupost general de 2015 formulat per la Intervenció 
d’aquest Consell Comarcal, en compliment del que disposa el punt 3r. de l’art

egislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el T
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL); 

decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'abril de 
2016, en relació amb l'aprovació dels criteris de dubtós cobrament a tenir en compte a la 
liquidació del pressupost 2015; 

decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de data 29 d'abril de 
2016, en relació amb l'aprovació dels criteris de dubtós cobrament a tenir en compte
liquidació del pressupost 2015; 

Vist l'informe d'intervenció de data 29 d'abril de 2016; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 29 d'abril de 2016, respecte a l'aprovació dels criteris de dubtós 
cobrament a tenir en compte a la liquidació del pressupost 2015.

decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de 
29 d'abril de 2016, respecte a l'aprovació dels criteris de dubtós 

cobrament a tenir en compte a la liquidació del pressupost 2015.

trametre el Pla econòmic i financer del Consell Com arcal del 
Gironès, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la seva apr ovació . 

La Sra. Carabellido explica que la situació convulsa de l'estat Espanyol durant els darrers 
exercici econòmics ha provocat una revolució normativa sense precedents que ha afectat 
de forma notòria a les corporacions locals. Això fa que en els darrers anys s'han aprovat 
un seguit de normes que afecten el sector públic local pel que fa: al
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La Sra. Dalmau respon que les bases d'execució estableixen uns criteris de dubtós 
provisionar els capítols 1, 

ntribucions especials, són ingressos 
1 i 2. El capítol 4 són 

d'altres administracions i que no hem de 
els capítols 1, 2 i 3. Atès que el 

capítol 3 i es provisionen tots els 
s i que sumen un import de 

La Sra. Pineda entén que si s'ha aprovat la liquidació del pressupost ja s'ha aprovat tenint 
de tresoreria que ha quedat 

amb criteris de prudència.  

Vist l’expedient de liquidació del Pressupost general de 2015 formulat per la Intervenció 
d’aquest Consell Comarcal, en compliment del que disposa el punt 3r. de l’art. 191 del 

Text refós de la Llei 

decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'abril de 
teris de dubtós cobrament a tenir en compte a la 

decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de data 29 d'abril de 
els criteris de dubtós cobrament a tenir en compte a la 

nsell Comarcal del Gironès, de 
els criteris de dubtós 

liquidació del pressupost 2015. 

decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de 
els criteris de dubtós 

liquidació del pressupost 2015. 

trametre el Pla econòmic i financer del Consell Com arcal del 
Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

spanyol durant els darrers 
sense precedents que ha afectat 

de forma notòria a les corporacions locals. Això fa que en els darrers anys s'han aprovat 
ector públic local pel que fa: al control del deute 



 
 

 

comercial, en l'aplicació del denominat princi
financers, en la transparència econòmica, 
govern, en la limitació de les
continu i exhaustiu per part de l'est
De tots és sabuda l'obligació de trametre trimestralment l'estat d'execució del pressupost 
de les nostres corporacions, de comunicar
informes de morositat així com l'aplicació d'una sèrie d'indicadors macroeconòmics que 
limiten de forma notòria l'autonomia local. En aquest ventall de normativa potser la més 
significativa, a nivell econòmic
i sostenibilitat financera així 
interpretacions que l'han succeït
deute públic i un límit de creixement de la despesa qu
sis punts: una limitació del deute públic basat en el principi de sostenibilitat financera, 
prioritat absoluta en el pagament del deute financer, 
per la qual es limita la despesa no f
imposant mecanismes per reconduir possibl
màxim de pagament a proveïdors, 
destini a la reducció de l'endeutament i 
d'informació al Ministeri d'Hisenda i Administrac
periòdica respecte de la seva situació econòmica i financera.
d'aquests preceptes porta aparel
que ens ocupa s'han de concretar en aquest P
l'exercici econòmic 2015 i dins del grup de Co
Gironès i el Consorci de Ben
compleix el principi d'estabi
respecte al deute públic però s'incompleix el període mig de pagament a proveïdors.
dades del primer trimestre del 2016 
de la regla de la despesa amb 11,47 punts 
establert per a l'any 2015 amb un excés de la despesa en valor absolut i en termes 
consolidats de 360.421,81 euros.
de la despesa el Pla econòmic financer posa de manifest que bàsicament l'incompliment 
prové per dues casuístiques diferents
del retorn de part de la paga doble retinguda al personal de la corporació a l'any 2012 
que ha suposat un increment de la despesa en aquest exercici 2015
important és l'increment de la despesa derivada de la gestió de
termes absoluts ha comportat que el Consell Comarcal del Gironès hagi incrementat la 
despesa en menjadors escolars 
l'exercici 2014. El Pla econòmic financer 
l'incompliment de la regla de la despesa no és fruit d'una situació estructural sinó d'una 
situació conjuntural aliena a la capacitat de decisió del C
contenció de la despesa i austeritat en la gestió pública 
qüestions que posa de manifest el P
mig de pagament a proveïdors. Certament els preocupa, i molt, la situació generada 
envers els proveïdores de la corporació i la demora que 
motius de la situació en la que ens trobem cal posar de manifest que actualment la 
Generalitat de Catalunya i només respecte a obligacions meritades durant l'exercici 
econòmic 2015 i part del 2016 
de pagament al Consell més de 3,
la meitat de l'exercici econòmic del 2016 
Contracte programa de serveis socials ni s'ha 
cooperació local per a l'exercici 2016 amb l'agreujament que 
conceptes no s'ha rebut cap bestreta.

aplicació del denominat principi de prudència financera en actius i passius 
transparència econòmica, en l'accés a la informació pública i 

les competències locals... El més punyent de tot un control 
exhaustiu per part de l'estat Espanyol dels comptes de les corporacions locals.

l'obligació de trametre trimestralment l'estat d'execució del pressupost 
de les nostres corporacions, de comunicar el període mig de pagament, 
informes de morositat així com l'aplicació d'una sèrie d'indicadors macroeconòmics que 

l'autonomia local. En aquest ventall de normativa potser la més 
a nivell econòmic, ha estat la Llei orgànica 2/2012 d'estabil

així com els reguitzell de normes reglaments, comunicats i 
succeït. A grans trets aquesta normativa estableix uns criteris de 

deute públic i un límit de creixement de la despesa que de forma resumida es concreta en 
na limitació del deute públic basat en el principi de sostenibilitat financera, 

prioritat absoluta en el pagament del deute financer, l'aplicació de la regla de la despesa 
per la qual es limita la despesa no financera que pot assumir una corporació local 
imposant mecanismes per reconduir possibles desviacions, l'establ
màxim de pagament a proveïdors, la determinació de que el superàvit pressupostari es 

la reducció de l'endeutament i l'obligació de les corporacions locals a la tramesa 
d'informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de forma continuada i 
periòdica respecte de la seva situació econòmica i financera. L'incompliment d'alguns 
d'aquests preceptes porta aparellat unes determinades mesures correctores que en el cas 

a s'han de concretar en aquest Pla econòmic financer. 
nòmic 2015 i dins del grup de Consell que inclou l'Escola de Música del 

Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt s'ha posat de manifest
ilitat pressupostaria, el principi de sostenibilitat financera 

respecte al deute públic però s'incompleix el període mig de pagament a proveïdors.
estre del 2016 el situen en 84,79 dies. S'incompleix alhora 

a despesa amb 11,47 punts percentuals respecte a 1,3 punts d'increment 
establert per a l'any 2015 amb un excés de la despesa en valor absolut i en termes 

360.421,81 euros. Si es centren en els motius d'incom
la econòmic financer posa de manifest que bàsicament l'incompliment 

prové per dues casuístiques diferents. La primera pel reconeixement durant l'exercici 2015 
etorn de part de la paga doble retinguda al personal de la corporació a l'any 2012 

que ha suposat un increment de la despesa en aquest exercici 2015
l'increment de la despesa derivada de la gestió dels menjadors escolars. En 

termes absoluts ha comportat que el Consell Comarcal del Gironès hagi incrementat la 
escolars en un import de 299.606 euros respecte l'assumida en 

la econòmic financer no preveu cap mesura a
l'incompliment de la regla de la despesa no és fruit d'una situació estructural sinó d'una 

a la capacitat de decisió del Consell. El que si preveu és una 
contenció de la despesa i austeritat en la gestió pública com ja es porta a terme
qüestions que posa de manifest el Pla econòmic financer és l'incompliment del període 
mig de pagament a proveïdors. Certament els preocupa, i molt, la situació generada 
envers els proveïdores de la corporació i la demora que estan patint. Alhora de buscar els 

que ens trobem cal posar de manifest que actualment la 
Generalitat de Catalunya i només respecte a obligacions meritades durant l'exercici 
econòmic 2015 i part del 2016 pel que fa als serveis delegats d'ensenya
de pagament al Consell més de 3,5 milions d'euros. Cal afegir que ens trobe

cici econòmic del 2016 i encara no s'ha aprovat l'import del denominat 
ontracte programa de serveis socials ni s'ha resolt l'atorgament de l'import del F

cooperació local per a l'exercici 2016 amb l'agreujament que per 
s'ha rebut cap bestreta. En conclusió el Consell en termes consolidats de 
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cera en actius i passius 
accés a la informació pública i el bon 

competències locals... El més punyent de tot un control 
spanyol dels comptes de les corporacions locals. 

l'obligació de trametre trimestralment l'estat d'execució del pressupost 
el període mig de pagament, trametre els 

informes de morositat així com l'aplicació d'una sèrie d'indicadors macroeconòmics que 
l'autonomia local. En aquest ventall de normativa potser la més 

lei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària 
els reguitzell de normes reglaments, comunicats i 

estableix uns criteris de 
e forma resumida es concreta en 

na limitació del deute públic basat en el principi de sostenibilitat financera, la 
aplicació de la regla de la despesa 

inancera que pot assumir una corporació local 
'establiment d'un període 

que el superàvit pressupostari es 
les corporacions locals a la tramesa 

bliques de forma continuada i 
L'incompliment d'alguns 

lat unes determinades mesures correctores que en el cas 
 Una vegada liquidat 

nsell que inclou l'Escola de Música del 
nès Salt s'ha posat de manifest que es 

litat pressupostaria, el principi de sostenibilitat financera 
respecte al deute públic però s'incompleix el període mig de pagament a proveïdors. Les 

. S'incompleix alhora el principi 
respecte a 1,3 punts d'increment 

establert per a l'any 2015 amb un excés de la despesa en valor absolut i en termes 
mpliment de la regla 

la econòmic financer posa de manifest que bàsicament l'incompliment 
a primera pel reconeixement durant l'exercici 2015 

etorn de part de la paga doble retinguda al personal de la corporació a l'any 2012 i 
que ha suposat un increment de la despesa en aquest exercici 2015. La segona i més 

menjadors escolars. En 
termes absoluts ha comportat que el Consell Comarcal del Gironès hagi incrementat la 

en un import de 299.606 euros respecte l'assumida en 
no preveu cap mesura a adoptar doncs 

l'incompliment de la regla de la despesa no és fruit d'una situació estructural sinó d'una 
El que si preveu és una 

om ja es porta a terme. Altres 
és l'incompliment del període 

mig de pagament a proveïdors. Certament els preocupa, i molt, la situació generada 
Alhora de buscar els 

que ens trobem cal posar de manifest que actualment la 
Generalitat de Catalunya i només respecte a obligacions meritades durant l'exercici 

elegats d'ensenyament té pendent 
Cal afegir que ens trobem gairebé a 

aprovat l'import del denominat 
t l'atorgament de l'import del Fons de 

per cap d'aquests dos 
En conclusió el Consell en termes consolidats de 



 
 

 

liquidació 2015 no ha pogut donar complime
bàsicament per l'assumpció durant l'exercici 2015 de part de la paga doble i de l'increment 
d'usuaris del servei de menjador escolar. El P
termes consolidats per a l'exercic
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera en termes de deute públic
S'ha actualitzat el pla de tresoreria i es preveu un compliment del període mig de 
pagament a 2016 i 2017. Evidentmentmen
inexcusablement al pagament per part de la Generalitat de Catalunya 
Consell i la regularització dels pagaments posteriors.
 
La Sra. Veray manifesta que si la Sra. Carabellido fos tant 
que ens deu la Generalitat de Catalunya com ho és quan parla de que el govern de l'Estat 
ha legislat per tal de que es millori en la transparència 
ella no sabia si abstenir-se o votar en 
intervenció que ha fet la qual creu que és fins i tot ofensiva.
parla en relació a una legislació que s'ha de complir per millorar en la transparència que 
és la gran demanda de la ciutadania i com es rebaixa el to i es fa veure que no sabem 
d'on venen les coses quan es parla del deute de la Generalitat de Catalunya. Si no es 
compleix amb el que s'ha de complir i avui s'ha de presentar aquest P
és precisament pel deute que té la Gener
Comarcal. Seria bo que més enllà de mocions per quedar be i per d
coses als seus, com ho faran 
problema d'aquest Consell C
mateixa que ho compleixen i ho han de complir la resta de consells comarcals és perquè 
la Generalitat de Catalunya deu masses diners des de fa massa temps en 
seu vot serà en contra.  
 
Mitjançant resolució de Presidència de 29 d'abril de 2016 s'ha aprovat la liquidació del 
pressupost general del Consell Comarcal del Gironès de l'exercici 2015. En relació a 
aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General del Consell, 
en data 29 d'abril 2016, ha informat de l’incompliment de la regla de despesa en la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015;
 
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un Pla econòmic i financer que permeti, 
en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de conformitat amb els 
articles 21 i 23 de la LOEPSF;
 
En el cas de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL el Pla s’haurà 
de trametre a l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la qual serà la 
responsable de la seva aprovació i seguiment;
 
Així mateix, caldrà trametre el Pla, per al 
d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), la 
qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als pressupostos de 
l’entitat. El termini per a aquesta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per part 
de l’òrgan de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
LOEPSF). 
 

liquidació 2015 no ha pogut donar compliment al principi de la regla de la despesa 
l'assumpció durant l'exercici 2015 de part de la paga doble i de l'increment 

d'usuaris del servei de menjador escolar. El Pla econòmic financer preveu un escenari en 
termes consolidats per a l'exercici 2016 i 2017 de compliment de l'estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera en termes de deute públic

'ha actualitzat el pla de tresoreria i es preveu un compliment del període mig de 
. Evidentmentment el compliment d'aquesta previsió es sotmet 

inexcusablement al pagament per part de la Generalitat de Catalunya 
onsell i la regularització dels pagaments posteriors.  

manifesta que si la Sra. Carabellido fos tant agressiva 
que ens deu la Generalitat de Catalunya com ho és quan parla de que el govern de l'Estat 
ha legislat per tal de que es millori en la transparència tothom li agrairia. La veritat és que 

se o votar en contra i li votarà en contra 
l creu que és fins i tot ofensiva. Ha hagut d'

parla en relació a una legislació que s'ha de complir per millorar en la transparència que 
utadania i com es rebaixa el to i es fa veure que no sabem 

d'on venen les coses quan es parla del deute de la Generalitat de Catalunya. Si no es 
compleix amb el que s'ha de complir i avui s'ha de presentar aquest Pla econòmic financer 

ute que té la Generalitat de Catalunya amb aquest Consell 
Seria bo que més enllà de mocions per quedar be i per dir que es demanen les 

, com ho faran a final del ple, es reconegués que 
st Consell Comarcal. Si no complim tot el que s'ha de complir de la 

mateixa que ho compleixen i ho han de complir la resta de consells comarcals és perquè 
la Generalitat de Catalunya deu masses diners des de fa massa temps en 

jançant resolució de Presidència de 29 d'abril de 2016 s'ha aprovat la liquidació del 
pressupost general del Consell Comarcal del Gironès de l'exercici 2015. En relació a 
aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre 

2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General del Consell, 
en data 29 d'abril 2016, ha informat de l’incompliment de la regla de despesa en la 

del pressupost de l’exercici 2015; 

Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un Pla econòmic i financer que permeti, 
en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de conformitat amb els 
articles 21 i 23 de la LOEPSF; 

de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL el Pla s’haurà 
de trametre a l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la qual serà la 
responsable de la seva aprovació i seguiment; 

Així mateix, caldrà trametre el Pla, per al seu coneixement, a la Comissió Nacional 
d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), la 
qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als pressupostos de 

sta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per part 
de l’òrgan de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
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regla de la despesa 
l'assumpció durant l'exercici 2015 de part de la paga doble i de l'increment 

preveu un escenari en 
i 2016 i 2017 de compliment de l'estabilitat 

pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera en termes de deute públic. 
'ha actualitzat el pla de tresoreria i es preveu un compliment del període mig de 

el compliment d'aquesta previsió es sotmet 
inexcusablement al pagament per part de la Generalitat de Catalunya de l'import degut al 

 quan parla de tot el 
que ens deu la Generalitat de Catalunya com ho és quan parla de que el govern de l'Estat 

li agrairia. La veritat és que 
en contra simplement per la 

Ha hagut d'escoltar com es 
parla en relació a una legislació que s'ha de complir per millorar en la transparència que 

utadania i com es rebaixa el to i es fa veure que no sabem 
d'on venen les coses quan es parla del deute de la Generalitat de Catalunya. Si no es 

la econòmic financer 
alitat de Catalunya amb aquest Consell 

ir que es demanen les 
que aquest és el gran 

arcal. Si no complim tot el que s'ha de complir de la 
mateixa que ho compleixen i ho han de complir la resta de consells comarcals és perquè 
la Generalitat de Catalunya deu masses diners des de fa massa temps en aquest ens. El 

jançant resolució de Presidència de 29 d'abril de 2016 s'ha aprovat la liquidació del 
pressupost general del Consell Comarcal del Gironès de l'exercici 2015. En relació a 
aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre 

2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General del Consell, 
en data 29 d'abril 2016, ha informat de l’incompliment de la regla de despesa en la 

Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un Pla econòmic i financer que permeti, 
en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de conformitat amb els 

de les corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL el Pla s’haurà 
de trametre a l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la qual serà la 

seu coneixement, a la Comissió Nacional 
d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), la 
qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als pressupostos de 

sta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per part 
de l’òrgan de tutela financera (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 



 
 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
del grup del PP.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Donar conformitat i 

Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de 
tutela financera dels ens locals, el Pla econòmic i
Consell Comarcal del Gironès i les entitats dependents que formen el sector 
administracions públiques de la Corporació, als efectes de
regla de la despesa, per a la seva aprovació i seguiment, d’acord amb
l’article 23 de la LOEPSF.

 
Segon.  Trametre l’esmentat  Pla, un cop aprovat per  la Direcció General de Política  

Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, si escau, a 
la Comissió Nacional d’Administració Local, en el termini de 5 dies natural
de conformitat amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.

 
6. Aprovació del Pla estratègic de subvencions
 
La Sra. Dalmau explica que el Reglament de subvencions Reial Decret 887/2006 estableix 
en els seus articles 10 a 15 que les
estratègic de subvencions. Senzillament s'ha plasmat en un document les línies de 
l'activitat de foment de l'ens local. 
anomenada activitats de caràcter socia
ajuts de desplaçament. La segona línia amb un import de 40.000 euros denominada 
activitats d'impuls a l'activitat de la comarca que engloba les subvencions a ajuntaments i 
a entitats per activitats cultura
activitats de grups polítics comarcals per l'atorgament de subvencions als grups polítics 
comarcals. La línia quatre per activitats de foment de l'activitat esportiva. 
dues aplicacions pressupostaries la primer
Esportiu del Gironès amb un import de 7.500 euros i 
subvencions directes a entitats que fomenten l'esport. La línia cinc per activitats de 
caràcter medioambiental amb un import de 1.500 euros 
gavarres. La darrera línia per altres activita
de 1.000 euros.  
  
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa
Administracions que proposin l'establiment
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l'aplicació del pla, 
el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves
supeditant-ho al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària;
 
Vist que l'art. 10.1 del Reial 
Reglament de la Llei general de su
subvencions es configuren com un instrument
que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'ut
promoció d'una finalitat pública;
 

la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E i els vots en contra del grup de C's i

ncia s'aprova el següent acord: 

Donar conformitat i trametre a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de 
tutela financera dels ens locals, el Pla econòmic i financer 2016
Consell Comarcal del Gironès i les entitats dependents que formen el sector 
administracions públiques de la Corporació, als efectes de
regla de la despesa, per a la seva aprovació i seguiment, d’acord amb

23 de la LOEPSF. 

Trametre l’esmentat  Pla, un cop aprovat per  la Direcció General de Política  
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, si escau, a 
la Comissió Nacional d’Administració Local, en el termini de 5 dies natural
de conformitat amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.

Aprovació del Pla estratègic de subvencions . 

La Sra. Dalmau explica que el Reglament de subvencions Reial Decret 887/2006 estableix 
en els seus articles 10 a 15 que les corporacions locals han de dis
estratègic de subvencions. Senzillament s'ha plasmat en un document les línies de 
l'activitat de foment de l'ens local. Aquest s'ha dividit en sis línies. 
anomenada activitats de caràcter social que engloba les ajudes de menjador escolar i els 
ajuts de desplaçament. La segona línia amb un import de 40.000 euros denominada 
activitats d'impuls a l'activitat de la comarca que engloba les subvencions a ajuntaments i 
a entitats per activitats culturals, activitats econòmiques... La tercera línia anomenada 
activitats de grups polítics comarcals per l'atorgament de subvencions als grups polítics 
comarcals. La línia quatre per activitats de foment de l'activitat esportiva. 

ns pressupostaries la primera la subvenció directe nominativa al Consell 
Esportiu del Gironès amb un import de 7.500 euros i l'altra de 2.000 euros per 
subvencions directes a entitats que fomenten l'esport. La línia cinc per activitats de 

iental amb un import de 1.500 euros per la subvenció del premi de les 
a darrera línia per altres activitats i que és un calaix de sastre amb un import 

de 17 de novembre, general de subvencions disposa
Administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en un Pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l'aplicació del pla, 
el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 

ho al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària;

el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, estableix que els plans estr
subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques 
que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social

romoció d'una finalitat pública; 
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la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup d'ICV-EUiA-EPM-

i els vots en contra del grup de C's i 

trametre a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de 

financer 2016-2017 del 
Consell Comarcal del Gironès i les entitats dependents que formen el sector 
administracions públiques de la Corporació, als efectes de compliment de la 
regla de la despesa, per a la seva aprovació i seguiment, d’acord amb 

Trametre l’esmentat  Pla, un cop aprovat per  la Direcció General de Política  
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, si escau, a 
la Comissió Nacional d’Administració Local, en el termini de 5 dies naturals, 
de conformitat amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012. 

La Sra. Dalmau explica que el Reglament de subvencions Reial Decret 887/2006 estableix 
corporacions locals han de disposar d'un pla 

estratègic de subvencions. Senzillament s'ha plasmat en un document les línies de 
'ha dividit en sis línies. La primera línia 

l que engloba les ajudes de menjador escolar i els 
ajuts de desplaçament. La segona línia amb un import de 40.000 euros denominada 
activitats d'impuls a l'activitat de la comarca que engloba les subvencions a ajuntaments i 

... La tercera línia anomenada 
activitats de grups polítics comarcals per l'atorgament de subvencions als grups polítics 
comarcals. La línia quatre per activitats de foment de l'activitat esportiva. En aquesta hi ha 

la subvenció directe nominativa al Consell 
altra de 2.000 euros per 

subvencions directes a entitats que fomenten l'esport. La línia cinc per activitats de 
la subvenció del premi de les 

ts i que és un calaix de sastre amb un import 

de 17 de novembre, general de subvencions disposa que les 
de subvencions han de concretar en un Pla 

estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l'aplicació del pla, 
fonts de finançament, 

ho al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària; 

ecret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
estableix que els plans estratègics de 

de planificació de les polítiques públiques 
ilitat pública o interès social o de 



 
 

 

Atès que es fa del tot necessari i imprescindible disposar d'un Pla estratègic de 
subvencions degudament aprovat;
 
Atès que al tractar-se d'un instrument de planificació correspon al Ple la seva aprovació;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar el Pla estratègic de subvencions per 

exercicis 2017, 2018 i 2019 que figura com a Annex a 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública 

publicació d'un e
de la Generalitat de Catalunya
dies hàbils, de conformitat amb l'art. 178 del D
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

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

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

 
7. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició cent ralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Ca talà pel Desenvolupament 
Local.  
 
La Sra. Carabellido explica que l'ACM facilita la contractació 
subministraments i serveis per ens locals. 
Portem a aprovació l'adhesió com 
Catalunya a la central de compres per estudiar amb posterioritat si els subministraments 
que ofereixen els interessen com a Consell C
del gas. Aquesta adhesió no els compromet a res únicament que 
tindrem la possibilitat, si ens interessa, d'afegir
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) decidí crear l’embrió 
d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder 
forma conjunta; 
 
Vist que els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, 
doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i ldestalvi de 
procediment, assolint la optimització de l
terminis en el procediment administratiu;
 
Vist que l’ACM impulsà la creació del
(CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat 
jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i 
Relacions institucionals; 
 
Atès que el CCDL per acord de la seva assemblea general de data 17 de setembre de 
2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de c
contractació centralitzada, configurant

necessari i imprescindible disposar d'un Pla estratègic de 
subvencions degudament aprovat; 

se d'un instrument de planificació correspon al Ple la seva aprovació;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 
exercicis 2017, 2018 i 2019 que figura com a Annex a aquesta 

Sotmetre a informació pública el Pla estratègic de subvencions
publicació d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis per un termini de 
dies hàbils, de conformitat amb l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, d
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

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

Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició cent ralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Ca talà pel Desenvolupament 

La Sra. Carabellido explica que l'ACM facilita la contractació i gestió de diferents 
subministraments i serveis per ens locals. Aquesta associació té una central de compres

ortem a aprovació l'adhesió com ho han fet altres ajuntaments i consells comarcal
Catalunya a la central de compres per estudiar amb posterioritat si els subministraments 

ofereixen els interessen com a Consell Comarcal. Ara mateix hi tenim 
el gas. Aquesta adhesió no els compromet a res únicament que 

tindrem la possibilitat, si ens interessa, d'afegir-nos a les seves licitacions. 

Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) decidí crear l’embrió 
d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder 

Vist que els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, 
doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i ldestalvi de 
procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels 
terminis en el procediment administratiu; 

Vist que l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat 

rídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i 

Atès que el CCDL per acord de la seva assemblea general de data 17 de setembre de 
2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de 
contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per 
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necessari i imprescindible disposar d'un Pla estratègic de 

se d'un instrument de planificació correspon al Ple la seva aprovació; 

exercici de 2016 i pels 
aquesta proposta. 

encions mitjançant la 
dicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 

i en el tauler d'anuncis per un termini de 30 
ecret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

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

Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició cent ralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Ca talà pel Desenvolupament 

i gestió de diferents 
é una central de compres. 

altres ajuntaments i consells comarcals de 
Catalunya a la central de compres per estudiar amb posterioritat si els subministraments 

omarcal. Ara mateix hi tenim la contractació 
el gas. Aquesta adhesió no els compromet a res únicament que estaran adherits i 

nos a les seves licitacions.  

Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) decidí crear l’embrió 
d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de 

Vist que els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, 
doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i ldestalvi de 

es estructures locals, amb aminoraments dels 

Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat 

rídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i 

Atès que el CCDL per acord de la seva assemblea general de data 17 de setembre de 
rear un sistema de 

se com un servei especialitzat de contractació, per 



 
 

 

tal de donar servei als ens locals de Catalunya; 
 
Vist que aquest sistema es basa en el TRLCSP on es regula l’adhesió a sistemes externs 
de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords;
 
Atès que el 16 de setembre de 2014,
central de contractació d’acor
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 
5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
 
Atès que l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l'obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Acordar l’adhesió 

centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 
través de la Central de Compres de l’ACM
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries. 

 
Segon. Facultar el president 

aquells documents que siguin
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 
Central de contractació formalitzi.

 
Tercer.  Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de 
Desenvolupament Local.

 
8. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre el Cons orci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès en la prestació de ser veis d’assistència tècnica a les 
administracions locals de la comarca per a la millo ra de les prestacions dels serveis 
públics mitjançant la utilitza
 
La Sra. Carabellido explica que es porta a ratificar al plenari l'aprovació del conveni amb 
AOC com cada any per a l’assistència tècnica als municipis per a la millora de les 
prestacions dels serveis públics mitjançant la utilització de le
d'aquest servei és de 16.418 euros sempre 
especificats a l'annex del conveni tramès.
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 

tal de donar servei als ens locals de Catalunya;  

Vist que aquest sistema es basa en el TRLCSP on es regula l’adhesió a sistemes externs 
ractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 

entitats locals mitjançant els corresponents acords; 

Atès que el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del 

(LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL);

sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l'obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 

stablert en la legislació de contractació pública; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Acordar l’adhesió del Consell Comarcal del Gironès al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 

Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus 
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 

president del Consell Comarcal del Gironès perquè 
aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 
Central de contractació formalitzi. 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel 

Desenvolupament Local. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 

orci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès en la prestació de ser veis d’assistència tècnica a les 
administracions locals de la comarca per a la millo ra de les prestacions dels serveis 
públics mitjançant la utilitza ció de les TIC.  

explica que es porta a ratificar al plenari l'aprovació del conveni amb 
AOC com cada any per a l’assistència tècnica als municipis per a la millora de les 
prestacions dels serveis públics mitjançant la utilització de les noves tecnologies. L'import 
d'aquest servei és de 16.418 euros sempre i es percebrà si s'aconsegueixin els objectius 
especificats a l'annex del conveni tramès. 

Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre el 
ci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
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Vist que aquest sistema es basa en el TRLCSP on es regula l’adhesió a sistemes externs 
ractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 

el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una 
d amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del 

(LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 
(LRSAL); 

sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l'obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 

al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 

CCDL en les condicions i preus 
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 

perquè formalitzi tots 
necessaris per l’efectivitat del present acord, 

permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 

Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 

orci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès en la prestació de ser veis d’assistència tècnica a les 
administracions locals de la comarca per a la millo ra de les prestacions dels serveis 

explica que es porta a ratificar al plenari l'aprovació del conveni amb 
AOC com cada any per a l’assistència tècnica als municipis per a la millora de les 

s noves tecnologies. L'import 
s'aconsegueixin els objectius 

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



 
 

 

per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca
 
Vist que durant aquests darrers exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 
l'esmentat conveni de col·laboració entre ambdues administracions;
 
Vist que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ha tramès 
conveni entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vistos sengles informes de secretaria i 
maig de 2016, respectivament;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a 
la millora de les prestacions dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 18 de maig de 2016
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i 
Comarcal del Gironès 
administracions locals de la comarca per a la millora de les prestacions dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TIC

 
Segon. Comunicar aquest acord 

Catalunya. 
 
Tercer.  Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
9. Aprovació de la ratificació del decret
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre l'administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del  Giron
de les competències quant a la gestió del servei es colar de transport i del servei 
escolar de menjador i l'annex d'establiment de les despeses de gestió dels consells 
comarcals.  
 
El Sr. Berloso explica que el Departament d'Ensenya
trametre'ls el nou conveni pel c
Considerant que no es podia esperar a la celebració d'aquest ple es va aprovar el text del 
conveni per decret. Es porta a aprovació amb les 
president va fer constar en la carta de tramesa del conveni.
aspectes que són que provoca una certa inseguretat jurídica i financera. No queda 
determinada la despesa autoritzada per cada curs, i no estab
periodicitat i la regularitat dels pagaments parcials a efectuar per part del Departament 

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

Vist que durant aquests darrers exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 
l'esmentat conveni de col·laboració entre ambdues administracions; 

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

Vistos sengles informes de secretaria i intervenció, de data 18 de maig de 2016 i de 27 de 
maig de 2016, respectivament; 

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

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

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

üència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
8 de maig de 2016, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 

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

Comunicar aquest acord al Consorci Administració Oberta Electrònica de 

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

Aprovació de la ratificació del decret  de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre l'administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del  Giron ès relatiu a la delegació 
de les competències quant a la gestió del servei es colar de transport i del servei 
escolar de menjador i l'annex d'establiment de les despeses de gestió dels consells 

El Sr. Berloso explica que el Departament d'Ensenyament a inici del mes de maig va 
'ls el nou conveni pel curs 2015-2016 que té una durada fins a l'any 2022.

Considerant que no es podia esperar a la celebració d'aquest ple es va aprovar el text del 
Es porta a aprovació amb les següents consideracions que el 

president va fer constar en la carta de tramesa del conveni. Els preocupen diversos 
aspectes que són que provoca una certa inseguretat jurídica i financera. No queda 
determinada la despesa autoritzada per cada curs, i no estableix de forma clara la 
periodicitat i la regularitat dels pagaments parcials a efectuar per part del Departament 
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per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca; 

Vist que durant aquests darrers exercicis s'ha vingut prorrogant de manera ininterrompuda 

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

, de data 18 de maig de 2016 i de 27 de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de maig de 
conveni de col·laboració entre el Consorci 

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

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

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

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

Consorci Administració Oberta Electrònica de 

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

de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de maig de 2016, d'aprovació de l text del conveni de 
col·laboració entre l'administració de la Generalit at de Catalunya, mitjançant el 

ès relatiu a la delegació 
de les competències quant a la gestió del servei es colar de transport i del servei 
escolar de menjador i l'annex d'establiment de les despeses de gestió dels consells 

ment a inici del mes de maig va 
2016 que té una durada fins a l'any 2022. 

Considerant que no es podia esperar a la celebració d'aquest ple es va aprovar el text del 
consideracions que el 

Els preocupen diversos 
aspectes que són que provoca una certa inseguretat jurídica i financera. No queda 

leix de forma clara la 
periodicitat i la regularitat dels pagaments parcials a efectuar per part del Departament 



 
 

 

d'Ensenyament. El Consell Comarcal està assumint unes obligacions econòmiques que 
els poden obligar a haver de 
clarificar en l'annex del conveni una regulació específica que possibiliti, de forma clara, la 
possibilitat del Consell Comarcal de delegar aquesta competència de gestió de menjador 
a les ampes, als ajuntaments o a una entitat 
 
La Sra. Veray comenta que tal i com ha explicat el Sr. Berloso com ho va fer en la 
comissió hem fet constar aquests dubtes en relació a aquests tema. Per ella el més 
important és el tema de la despesa autoritz
delegant els menjadors. Però 
dubtes no es tenen en compte. Si no 
firmar-lo perquè el temps s'esgota però pr
les consideracions realitzades
 
La Sra. Bartrolí comenta que s'han fet constar tots aquests dubtes que comporta 
conveni per la indefinició en la 
servei de transport escolar ni 
d'Ensenyament està intentant regularitzat tots aquests aspectes. 
aspecte bo i és que se'ls ha delegat aquest 
quantia econòmica i intentar que sigui certa i clara abans de cada exercici pressupostari
Així hi estem treballant.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que 
encertat que es facin les preguntes
donen suport a aquesta aprovació
votaria a favor. És com una mica complicat emetre un vot sense saber la respost
rebrà. Demana si els serveis jurídics 
igualment continuar delegant aquest servei 
 
El secretari explica que la delegació en 
inclou. S'ha de tenir en compte que quan una A
funcionament del menjador i aquest 
aquest els hi dona el vist i plau
tàcitament. Tot i que s'ha de dir que tàcitament no s'accepten les delegacions. La realitat 
és que quan els pares volen portar el
plau. Negar-ho seria contraproduent. 
permeti. El problema és que si ara no es vota perquè no s'han clarificat aquests aspectes i 
es vota en contra no es podria 
imprescindible.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que aquest
d'Ensenyament valorant el text del conveni.
departament està estudiant un nou decret de gestió de 
escolar. Aquest nou decret el volen aprovar 
es definirà clarament que el menjador i el transport 
tals estan sotmesos a la Llei de contractes i a la L
volen regularitzar totes aquestes 
part dels consells comarcals.
ampes. El mateix conveni demana a les ampes no només el pla de funcionament sinó 
també l'aportació de tot un seguit
econòmiques. El Consell vetlla perquè els tramitin i aportin tota 
justificativa.  

El Consell Comarcal està assumint unes obligacions econòmiques que 
els poden obligar a haver de recórrer a contractar pòlisses de tresoreria.
clarificar en l'annex del conveni una regulació específica que possibiliti, de forma clara, la 
possibilitat del Consell Comarcal de delegar aquesta competència de gestió de menjador 
a les ampes, als ajuntaments o a una entitat local tal i com es porta a terme actualment

a Sra. Veray comenta que tal i com ha explicat el Sr. Berloso com ho va fer en la 
comissió hem fet constar aquests dubtes en relació a aquests tema. Per ella el més 
important és el tema de la despesa autoritzada a cada curs així com si 

Però pregunta com quedaran si es signa el conveni 
dubtes no es tenen en compte. Si no es firma no es pot fer a posteriori. Li sembla bé 

perquè el temps s'esgota però pregunta com es quedarà si no es tenen el compte 
realitzades.  

La Sra. Bartrolí comenta que s'han fet constar tots aquests dubtes que comporta 
en la que els deixa. El Consell no pot deixar de prestar ni e

servei de transport escolar ni el servei de menjador escolar. Saben 
està intentant regularitzat tots aquests aspectes. Aquest conveni té un 

aspecte bo i és que se'ls ha delegat aquest servei fins a l'any 2022. Cal clarificar la 
i intentar que sigui certa i clara abans de cada exercici pressupostari

manifesta que també els hi crea dubtes aquesta indefinició
les preguntes però no saben on els deixa aquesta indefinició si avui 

donen suport a aquesta aprovació. Si resulta que la resposta és negativa el seu 
s com una mica complicat emetre un vot sense saber la respost

. Demana si els serveis jurídics podrien valorar si aquesta indefinició el
aquest servei a les ampes, ajuntaments...

El secretari explica que la delegació en principi no es pot fer. El conveni per 
S'ha de tenir en compte que quan una Ampa ho fa s'ha de redactar 

i aquest s'ha de trametre al Departament 
els hi dona el vist i plau. Es podria dir que el Departament ho va acce

tàcitament. Tot i que s'ha de dir que tàcitament no s'accepten les delegacions. La realitat 
quan els pares volen portar el menjador el consell comarcal sempre li dona el vist i 

seria contraproduent. Per aquesta raó es va insistir al departament que ho 
problema és que si ara no es vota perquè no s'han clarificat aquests aspectes i 

es podria prestar el servei. Aquest és un servei que 

ra. Bartrolí comenta que aquest matí s'han reunit amb representants del Departament 
nsenyament valorant el text del conveni. Una de les coses bones és que el mateix 

departament està estudiant un nou decret de gestió de transport escolar i de menjador 
el volen aprovar el mes de setembre d'aquest any

clarament que el menjador i el transport escolars són serveis públics i com a 
a la Llei de contractes i a la Llei de transparència.

tzar totes aquestes situacions intentant que hi hagi una gestió pública per 
part dels consells comarcals. També tenen la intenció de regularitzar el tema de les 
ampes. El mateix conveni demana a les ampes no només el pla de funcionament sinó 

l'aportació de tot un seguit de documentació de justificació de les despeses 
econòmiques. El Consell vetlla perquè els tramitin i aportin tota aquesta 
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El Consell Comarcal està assumint unes obligacions econòmiques que 
de tresoreria. És necessari 

clarificar en l'annex del conveni una regulació específica que possibiliti, de forma clara, la 
possibilitat del Consell Comarcal de delegar aquesta competència de gestió de menjador 

porta a terme actualment.  

a Sra. Veray comenta que tal i com ha explicat el Sr. Berloso com ho va fer en la 
comissió hem fet constar aquests dubtes en relació a aquests tema. Per ella el més 

ada a cada curs així com si es poden seguir 
el conveni i aquests 

no es pot fer a posteriori. Li sembla bé 
egunta com es quedarà si no es tenen el compte 

La Sra. Bartrolí comenta que s'han fet constar tots aquests dubtes que comporta aquest 
deixar de prestar ni el 

 que el Departament 
Aquest conveni té un 

servei fins a l'any 2022. Cal clarificar la 
i intentar que sigui certa i clara abans de cada exercici pressupostari. 

també els hi crea dubtes aquesta indefinició. Troben molt 
però no saben on els deixa aquesta indefinició si avui 

la resposta és negativa el seu grup no hi 
s com una mica complicat emetre un vot sense saber la resposta que es 

alorar si aquesta indefinició els permetria 
ampes, ajuntaments...  

l conveni per tant no ho 
s'ha de redactar un pla de 

l Departament  d'Ensenyament i 
epartament ho va acceptar 

tàcitament. Tot i que s'ha de dir que tàcitament no s'accepten les delegacions. La realitat 
menjador el consell comarcal sempre li dona el vist i 

al departament que ho 
problema és que si ara no es vota perquè no s'han clarificat aquests aspectes i 

prestar el servei. Aquest és un servei que és 

representants del Departament 
Una de les coses bones és que el mateix 

transport escolar i de menjador 
aquest any. En aquest 

són serveis públics i com a 
lei de transparència. En base a això 

intentant que hi hagi una gestió pública per 
de regularitzar el tema de les 

ampes. El mateix conveni demana a les ampes no només el pla de funcionament sinó 
justificació de les despeses 

aquesta documentació 



 
 

 

 
El president manifesta que és un problema
Personalment quan es va ma
demanar, com a consell comarcal
quin finançament. En aquesta 
amb el Contracte Programa... Malauradament la situació del 
 
Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 
competències quant a la gestió de
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament;
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalu
el Consell Comarcal del Gironès 
gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
d'establiment de les despeses de gestió dels consells comarcals
 
Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 18 de maig de 2016;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Comarcal del Gironès relatiu a la delegació de 
servei escolar de transport i del servei escolar de 
despeses de gestió dels consells comarcals.
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 18 de maig de 2016
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
d’Ensenyament 
les competències 
escolar de menjador
consells comarcals.

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
10. Aprovació provisional de la modificació d'una taxa
 
El Sr. Berloso explica que es realitza aquesta 
promoció d'unes visites guiades culturals a varis 
difondre el seu patrimoni. Es preveu un preu públic per la visita guiada 
adults i de 4 euros pels menor
 

esident manifesta que és un problema amb el que es troben massa sovint. 
es va mantenir el debat per la Llei de govern locals sempre va 

comarcal, que s'estipulés concretament què els pertoca fer i amb 
. En aquesta mateixa situació s'hi troben amb el conveni d'ensenyament, 

... Malauradament la situació del Consell és aquesta.

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

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

Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
el Consell Comarcal del Gironès relatiu a la delegació de les competències 
gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
d'establiment de les despeses de gestió dels consells comarcals; 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 18 de maig de 2016;

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
prova el text del conveni de col·laboració entre l'administració 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
relatiu a la delegació de les competències quant a la gestió de

servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i l'annex d'establiment de les 
despeses de gestió dels consells comarcals.; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
8 de maig de 2016, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 

l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a la delegació de 

les competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
menjador i l'annex d'establiment de les despeses de gestió dels 

consells comarcals. 

Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament.

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

Aprovació provisional de la modificació d'una taxa . 

es realitza aquesta modificació per tal de portar a terme
promoció d'unes visites guiades culturals a varis municipis de la comarca
difondre el seu patrimoni. Es preveu un preu públic per la visita guiada 

s i de 4 euros pels menors de 7 a 12 anys.  
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amb el que es troben massa sovint. 
lei de govern locals sempre va 

que s'estipulés concretament què els pertoca fer i amb 
situació s'hi troben amb el conveni d'ensenyament, 

és aquesta.  

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

l servei de transport escolar i per a la gestió del servei 

Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès el nou conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament i 

les competències quant a la 
gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i l'annex 

Vistos sengles informes d'intervenció i de secretaria de data 18 de maig de 2016; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de maig de 
conveni de col·laboració entre l'administració 

d’Ensenyament i el Consell 
quant a la gestió del 

i l'annex d'establiment de les 

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

l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
relatiu a la delegació de 

quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
i l'annex d'establiment de les despeses de gestió dels 

. 

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. 

per tal de portar a terme la 
de la comarca. L'objectiu és 

difondre el seu patrimoni. Es preveu un preu públic per la visita guiada de 8 euros pels 



 
 

 

Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 de juny de 2016, de la tècnica de l'Àrea de 
Turisme del Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 3 de juny del 2016, emès pel secretari gen
Consell Comarcal del Gironès;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

relacionen: 
Taxa corresponent a 
Art. 3 Quantia  

  "Per a la inscripció a les 
 
 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

procedir a l'execució dels presents acords i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les or
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
11. Aprovació inicial de la creació dels preus públics
 
El Sr. Berloso comenta que amb aquest preu públic es vol incentivar el coneixement d'un 
equipament molt singular de la comarca com són els Banys Àrabs
guiada finalitzant amb un sopar de tastets de productes del territori proper. El preu és de 
25 euros per adult.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic
 
Vist l’informe de Secretaria de 
 
Atès que l'art. 47 del Reial decret 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 

Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 de juny de 2016, de la tècnica de l'Àrea de 
Turisme del Consell Comarcal del Gironès; 

Vist l’informe de Secretaria, de data 3 de juny del 2016, emès pel secretari gen
Consell Comarcal del Gironès; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

Taxa corresponent a l’entrada als Banys Àrabs de Girona

"Per a la inscripció a les Nits amb encant 25,00 €/persona"

De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 

interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

Aprovació inicial de la creació dels preus públics . 

que amb aquest preu públic es vol incentivar el coneixement d'un 
equipament molt singular de la comarca com són els Banys Àrabs. Es realitzarà una visita 

finalitzant amb un sopar de tastets de productes del territori proper. El preu és de 

l’informe tècnic i econòmic de l'àrea de Turisme de data 1 de juny del 2016

de data 3 de juny del 2016; 

ecret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals especifica que l
modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació; 

a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 1 de juny de 2016, de la tècnica de l'Àrea de 

Vist l’informe de Secretaria, de data 3 de juny del 2016, emès pel secretari general del 

Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

l’entrada als Banys Àrabs de Girona 

€/persona" 

De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 

interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 

que regula l'article 17.3 del Reial decret 

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució dels presents acords i per ordenar la publicació de les 

denances fiscals aprovades definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 

que amb aquest preu públic es vol incentivar el coneixement d'un 
Es realitzarà una visita 

finalitzant amb un sopar de tastets de productes del territori proper. El preu és de 

1 de juny del 2016; 

egislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
especifica que l'establiment o 



 
 

 

Primer.  Aprovar inicialment l
 

Preu públic núm. 7: corresponent a les passejades culturals
 

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

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

procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de 
l'ordenança fiscal del preu públic aprovada
de la Província de Girona,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
12.1) Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al func ionament d’una oficina 
d’habitatge.  
2) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcioname nt d’una oficina d’habitatge.
3) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funci onament d’una oficina 
d’habitatge.  
 
El Sr. Garcia explica que actualment el Consell té en funcionament l'oficina d'habitatge 
comarcal que dóna servei a 25 
disposen d'una oficina d'habitatge pròpia. 
Diputació de Girona pel foment de polítiques d'habitatge de la comarca amb un import de 
18.000 euros proposem al Ple l'aprovació 
tal d'apropar la informació 
Anteriorment s'ha fet als municipis
tasca es porta a terme amb la presència de p
dependències municipals. En aquest cas es porten a aprovació els convenis amb
ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Ter per tal de potenciar la informació en 
matèria d'habitatge. La Diputació ha atorgat 1.0
la presència del tècnic comarcal 
aquest conveni com són els de
cost que es va establir en la signatur
se'ls hi restarà la subvenció atorgada per la Diputació de 
ajuntaments que avui porten a aprovació
final d'aquest servei serà de 560 euros any més el cost del
convenis tenen efectes des de l'1 de juny amb una durada d'un any.
 
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 (

inicialment la creació del preu públic següent: 

Preu públic núm. 7: corresponent a les passejades culturals

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

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

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

Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 
procedir a l'execució d'aquest acord i per ordenar la publicació de 
l'ordenança fiscal del preu públic aprovada definitivament en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al func ionament d’una oficina 

2) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcioname nt d’una oficina d’habitatge.
3) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funci onament d’una oficina 

El Sr. Garcia explica que actualment el Consell té en funcionament l'oficina d'habitatge 
comarcal que dóna servei a 25 municipis de la comarca. Tots excepte Girona i Salt que 
disposen d'una oficina d'habitatge pròpia. Arrel de la subvenció que s'ha percebut de la 
Diputació de Girona pel foment de polítiques d'habitatge de la comarca amb un import de 

le l'aprovació del text dels convenis amb tres ajuntaments 
 en matèria d'habitatge a cadascun d'aquests

municipis de Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà. 
mb la presència de personal del Consell Comarcal a les 
n aquest cas es porten a aprovació els convenis amb

Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Ter per tal de potenciar la informació en 
matèria d'habitatge. La Diputació ha atorgat 1.000 euros per cada conveni 

comarcal és quinzenal. Pels ajuntaments que ja tinguessin signat 
aquest conveni com són els de Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà se'ls rebaixarà el 
cost que es va establir en la signatura del conveni. Sobre el cost final que havien de pagar 
se'ls hi restarà la subvenció atorgada per la Diputació de Girona

que avui porten a aprovació: Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Te
560 euros any més el cost del desplaçament del tècnic. Els 

tenen efectes des de l'1 de juny amb una durada d'un any.  

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 2015;

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 
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Preu públic núm. 7: corresponent a les passejades culturals 

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

què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
entin reclamacions durant el termini d'exposició 

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

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

definitivament en el Butlletí Oficial 
de conformitat amb el que disposa l'art. 17.4 del 

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al func ionament d’una oficina 

2) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcioname nt d’una oficina d’habitatge.  
3) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funci onament d’una oficina 

El Sr. Garcia explica que actualment el Consell té en funcionament l'oficina d'habitatge 
. Tots excepte Girona i Salt que 

de la subvenció que s'ha percebut de la 
Diputació de Girona pel foment de polítiques d'habitatge de la comarca amb un import de 

ext dels convenis amb tres ajuntaments per 
scun d'aquests municipis. 

de Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà. Aquesta 
ersonal del Consell Comarcal a les 

n aquest cas es porten a aprovació els convenis amb els 
Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Ter per tal de potenciar la informació en 

00 euros per cada conveni que se signi si 
que ja tinguessin signat 

Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà se'ls rebaixarà el 
a del conveni. Sobre el cost final que havien de pagar 

Girona. En el cas dels 
Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Ter el cost 

desplaçament del tècnic. Els 

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

de data 31 de desembre de 2015; 

ue el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 



 
 

 

oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge;
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a
oferint el Consell Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de 
d’habitatge. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
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
oferint el Consell Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de 
d’habitatge. 

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

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

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 

l·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 
rmacions en matèria d’habitatge; 

Atès que crear una Oficina d’habitatge a Sarrià de Ter seria duplicar un servei que ja està 

la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

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

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 2015;

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; 

e crear una Oficina d’habitatge a Bescanó seria duplicar un servei que ja està 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Bescanó. 

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

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

bitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2015;
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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 

l·licitants, el servei ofideute, gestió d'habitatge de protecció social 

seria duplicar un servei que ja està 

entre el Consell Comarcal del 
funcionament de l'oficina 

. 

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

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 2015; 

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 està 

entre el Consell Comarcal del 
funcionament de l'oficina 

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

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 2015; 



 
 

 

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’u
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'habi
i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge;
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a
oferint el Consell Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unani
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text de

Gironès i l’Ajuntament de 
d’habitatge. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
13. Aprovació de l'addenda de modificació i pròrroga pe r a l’any 2016
29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va estab lir un encàrrec de gestió de 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Gironès, 
per a la realització d’actuacions en matèria de con sum
 
El Sr. Vidal explica que amb aquesta addenda es prorroga
de l'oficina comarcal de consum que es va establir l'any 2013 amb 
Consum. Pel que fa a l'import
superior als 20.000 euros de l'any passat 
informativa, en base als barems del propi conveni les gestions que es van realitzar l'any 
anterior afavoreixen que aque
 
Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum;
 
Atès que els art. 25.c i 36.2 del Decret 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
comarca, entre altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui d
gestionar l’Administració de la Generalitat;
 
Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en matèria de 
consum, sobre la base dels art
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual 
realització pel Consell Comarcal d'activitats concretes de la competència de l’Agència 
Catalana del Consum; 
 

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’u
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 

rmacions en matèria d’habitatge; 

Atès que crear una Oficina d’habitatge a Sant Gregori seria duplicar un servei que ja està 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

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'addenda de modificació i pròrroga pe r a l’any 2016
29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va estab lir un encàrrec de gestió de 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Gironès, 
per a la realització d’actuacions en matèria de con sum . 

amb aquesta addenda es prorroga l'encàrrec de 
onsum que es va establir l'any 2013 amb l'Agència

l'import aquest any es rebran 34.907,02 euros. Aquest impo
superior als 20.000 euros de l'any passat perquè, tal i com va comentar a la 

en base als barems del propi conveni les gestions que es van realitzar l'any 
aquest any 2016 es rebin uns ingressos majors. 

Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum;

c i 36.2 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,

altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui d
Administració de la Generalitat; 

Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en matèria de 
consum, sobre la base dels art. 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual 
realització pel Consell Comarcal d'activitats concretes de la competència de l’Agència 
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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 

tatge de protecció social 

seria duplicar un servei que ja està 

entre el Consell Comarcal del 
funcionament de l'oficina 

 

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'addenda de modificació i pròrroga pe r a l’any 2016  del conveni de 
29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va estab lir un encàrrec de gestió de 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Gironès, 

l'encàrrec de gestió del servei 
l'Agència Catalana de 

aquest any es rebran 34.907,02 euros. Aquest import és 
tal i com va comentar a la Comissió 

en base als barems del propi conveni les gestions que es van realitzar l'any 
n uns ingressos majors.  

Atès que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum; 

egislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 

altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui de 

Atès que en data 29 d’octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l’Agència 
Catalana del Consum varen signar un conveni d’encàrrec de gestió en matèria de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual té per objecte la 
realització pel Consell Comarcal d'activitats concretes de la competència de l’Agència 



 
 

 

Vist que clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 
prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa;
 
Vistos els informes d'intervenció i de secretaria de data 24 i 30 de maig de 2016, 
respectivament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar l'addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni

29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un
de l’Agència Catalana del 
Gironès, per a la realització

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
14. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 6 de maig de 2016, i a l'aprovació  del 
l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àr abs a favor del Consell 
Comarcal del Gironès per al quadrienni 2016
71.193,00 € per al 2016.  
 
La Sra. Roca explica que des del 21 de novembre de 1991 
Gironès gestiona l'edifici dels Banys àrabs
minuta de l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell 
Comarcal del Gironès per al quadrienni 2016
71.193,00 €. 
 
El Sr. Pellicer pregunta com és que la gestió dels 
de Girona que és qui gestiona l'oferta 
 
El President respon que des de l'any 1991 la Diputació de 
d'espais, entre ells, aquest. Estan molt contents de poder
equipament com els Banys Àrabs personalment l'enorgulleix molt. 
 
La Sra. Roca manifesta que la pregunta té sentit
va ser que ha estat sempre així. Els conveni
que se'n porta a terme.  
 
Atès que en data 21 de novembre de 1991 els representants de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, la Di
del Gironès, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa van 
signar un conveni de traspàs d
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès, en virtut del conveni de traspàs de 21 de 
novembre de 1991, gestiona l’edifici dels Banys Àrabs de Girona;
 

clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 
prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa; 

Vistos els informes d'intervenció i de secretaria de data 24 i 30 de maig de 2016, 

proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni
29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un

atalana del Consum de la Generalitat al C
, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 6 de maig de 2016, i a l'aprovació  del contingut de la minuta de 
l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àr abs a favor del Consell 
Comarcal del Gironès per al quadrienni 2016 -2019 quin import ascendeix a 

Roca explica que des del 21 de novembre de 1991 el Consell 
Gironès gestiona l'edifici dels Banys àrabs. Porten a Ple l'aprovació
minuta de l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell 
Comarcal del Gironès per al quadrienni 2016-2019 amb un import per aquest any de 

El Sr. Pellicer pregunta com és que la gestió dels Banys Àrabs no la realitza 
de Girona que és qui gestiona l'oferta museística de la ciutat.  

El President respon que des de l'any 1991 la Diputació de Girona
aquest. Estan molt contents de poder-ho fer. Poder g

rabs personalment l'enorgulleix molt.  

a Sra. Roca manifesta que la pregunta té sentit, ella també ho va preguntar. 
a ser que ha estat sempre així. Els convenis han funcionat i estan satisfets d

Atès que en data 21 de novembre de 1991 els representants de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal 
del Gironès, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa van 
signar un conveni de traspàs de diferents museus i monuments; 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès, en virtut del conveni de traspàs de 21 de 
novembre de 1991, gestiona l’edifici dels Banys Àrabs de Girona; 
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clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va establir que es podia 

Vistos els informes d'intervenció i de secretaria de data 24 i 30 de maig de 2016, 

addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni de 
29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió 

Consell Comarcal del 
d’actuacions en matèria de consum. 

l’Agència Catalana del Consum. 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
contingut de la minuta de 

l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àr abs a favor del Consell 
2019 quin import ascendeix a 

el Consell Comarcal del 
l'aprovació del contingut de la 

minuta de l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell 
mport per aquest any de 

Àrabs no la realitza l'Ajuntament 

Girona va cedir una sèrie 
ho fer. Poder gestionar un 

, ella també ho va preguntar. La resposta 
s han funcionat i estan satisfets de la gestió 

Atès que en data 21 de novembre de 1991 els representants de la Conselleria de 
putació de Girona, el Consell Comarcal 

del Gironès, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa van 

Vist que el Consell Comarcal del Gironès, en virtut del conveni de traspàs de 21 de 



 
 

 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de maig 
2016, mitjançant el qual s'aprova el contingut de la minuta de l'addenda al conveni de 
transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del Gironès per al quadrienni 
2016-2019 quin import ascendeix a 71.193,00 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup de la CUP-PA 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 6 de maig de 2016, i aprovar el contingut de la minuta de l'addenda al 
conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Coma
Gironès per al quadrienni 2016
per al 2016. 

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

de quants document
 
15. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la impl antació a Vilablareix d'una aula de 
l’Escola d’Art del Gironès.  
 
La Sra. Roca explica que es porta a P
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la implantació a Vilablareix d'una 
aula de l’Escola d’Art del Gironès. El Consell Comarcal vol potenciar
la comarca, els estudis per als més joves d'arts plàstiques. 
s'estipula que el consell comarcal s'
administració, difusió i seguiment del funcionament de l'escola i 
es farà càrrec de part del finançament de les despeses del professorat i d
les despeses d'adequació i manteniment i 
conveni regula la realització de 36
un mínim de 11 alumnes. Començarà al mes d'octubre de 2016 i finalitzarà el mes de juny 
de 2017. Els alumnes tindran entre 4 i 12 anys.
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 
activitats escolars i en benefici de la seva formació cultural;
 
Atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la
estudis de formació en arts plàstiques
 
Vist que a l’Ajuntament de Fornells de la Selva
del Gironès al seu municipi; 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilablareix
l’Escola d’Art del Gironès al seu municipi;
 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de maig 
prova el contingut de la minuta de l'addenda al conveni de 

transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del Gironès per al quadrienni 
2019 quin import ascendeix a 71.193,00 € per al 2016; 

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

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP

a s'aprova el següent acord: 

decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 6 de maig de 2016, i aprovar el contingut de la minuta de l'addenda al 
conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Coma
Gironès per al quadrienni 2016-2019 quin import ascendeix a 71.193,00 

aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la impl antació a Vilablareix d'una aula de 

Roca explica que es porta a Ple l'aprovació d'aquest conveni 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la implantació a Vilablareix d'una 
aula de l’Escola d’Art del Gironès. El Consell Comarcal vol potenciar, 

els estudis per als més joves d'arts plàstiques. A través d'
s'estipula que el consell comarcal s'encarrega de les tasques de coordinació, 

i seguiment del funcionament de l'escola i l'Ajuntament
es farà càrrec de part del finançament de les despeses del professorat i d

d'adequació i manteniment i de l'obertura i posada en marxa de les aules. El 
conveni regula la realització de 36 sessions de 1,5 hores amb un màx

omençarà al mes d'octubre de 2016 i finalitzarà el mes de juny 
ls alumnes tindran entre 4 i 12 anys.  

Vist que el Consell Comarcal del Gironès considera necessari promoure la formació en 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 

ci de la seva formació cultural; 

Atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la comarca del Gironès 
formació en arts plàstiques mitjançant l’Escola d’Art del Gironès;

Fornells de la Selva s'ha implantat una aula de 

Vilablareix també ha mostrat interès en implantar
al seu municipi; 
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Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de maig de 
prova el contingut de la minuta de l'addenda al conveni de 

transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del Gironès per al quadrienni 

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

del grup del PP i l'abstenció del 

decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 6 de maig de 2016, i aprovar el contingut de la minuta de l'addenda al 
conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal del 

2019 quin import ascendeix a 71.193,00 € 

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

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la impl antació a Vilablareix d'una aula de 

conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la implantació a Vilablareix d'una 

 a tots els pobles de 
A través d'aquest conveni 

encarrega de les tasques de coordinació, 
l'Ajuntament de Vilablareix 

es farà càrrec de part del finançament de les despeses del professorat i del material, de 
obertura i posada en marxa de les aules. El 

un màxim de 15 alumnes i 
omençarà al mes d'octubre de 2016 i finalitzarà el mes de juny 

necessari promoure la formació en 
arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com a complement a les seves 

comarca del Gironès 
l’Escola d’Art del Gironès; 

una aula de l’Escola d’Art 

en implantar una aula de 



 
 

 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

Gironès i l’Ajuntament de 
aula de l’Escola d’

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
16. Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la 
d'una aula de l’Escola de Teatre del Gironès.
 
La Sra. Roca explica que aquest és un conveni 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per la implantació a Cassà de la Selva d'u
l’Escola de Teatre del Gironès. El 
despeses del professorat, s'inclouen les hores de classe i els desplaçaments a aquest 
municipi. El consell comarcal
empresa que garanteixi un nivell adequat de projecte educatiu
la Selva es farà càrrec de part del 
despeses d'adequació i manteniment i de l'
tracta d'un conveni per la realització de
nombre màxim d'alumnes són 15 i el mínim són 13. Començarà el mes de setembre 
d'aquest any 2016 i s'acabarà el mes de juny de l'any 2017.
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès
la creació de l’Escola de Teatre del Gironès
Gironès estudis en formació teatral;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès
necessari promoure la formació en tècniques teatrals entre els nens i nenes, amb la 
finalitat d’apropar-los al món del teatre, com a complement a les seves activitats escolars i 
en benefici de la seva formació cultural;
 
Vist que comparteixen l’interès d’apropar la formació en tècniques teatrals als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 
que viuen en aquestes poblacions;
 
Atès que l’Ajuntament de Cassà de la 
l’Escola de Teatre del Gironès al seu municipi;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar el text del 

Gironès i l’Ajuntament de 
la Selva d'una aula de l’Escola d

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni de col·laboració entre el Consell 
juntament de Vilablareix per a la implantació a 

scola d’Art del Gironès. 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vilablareix. 

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

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la implantació a Cassà de la Selva 
d'una aula de l’Escola de Teatre del Gironès.  

aquest és un conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per la implantació a Cassà de la Selva d'u
l’Escola de Teatre del Gironès. El Consell Comarcal aportarà part del finançament de les 
despeses del professorat, s'inclouen les hores de classe i els desplaçaments a aquest 

comarcal adjudicarà les tasques docents de l'esco
empresa que garanteixi un nivell adequat de projecte educatiu. L'Ajuntament de Cassà de 
la Selva es farà càrrec de part del finançament de les despeses del professorat i les 

teniment i de l'obertura i posada en marxa de les aules. Es 
la realització de 34 sessions d'una hora i mitja

màxim d'alumnes són 15 i el mínim són 13. Començarà el mes de setembre 
d'aquest any 2016 i s'acabarà el mes de juny de l'any 2017. 

l Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els ajuntaments la comarca per a 
la creació de l’Escola de Teatre del Gironès i potencia en els pobles de la comarca del 

ès estudis en formació teatral; 

el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments la comarca consideren
necessari promoure la formació en tècniques teatrals entre els nens i nenes, amb la 

los al món del teatre, com a complement a les seves activitats escolars i 
ci de la seva formació cultural; 

comparteixen l’interès d’apropar la formació en tècniques teatrals als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 
ue viuen en aquestes poblacions; 

Cassà de la Selva ha mostrat interès en implantar una aula de 
del Gironès al seu municipi; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la implantació a 

aula de l’Escola de Teatre del Gironès. 
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onsell Comarcal del 
per a la implantació a Vilablareix d'una 

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

Aprovació del text del conveni de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Selva per a la implantació a Cassà de la Selva 

entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per la implantació a Cassà de la Selva d'una aula de 

Comarcal aportarà part del finançament de les 
despeses del professorat, s'inclouen les hores de classe i els desplaçaments a aquest 

de l'escola a una entitat o 
'Ajuntament de Cassà de 

despeses del professorat i les 
marxa de les aules. Es 

d'una hora i mitja cadascuna. El 
màxim d'alumnes són 15 i el mínim són 13. Començarà el mes de setembre 

col·labora amb els ajuntaments la comarca per a 
potencia en els pobles de la comarca del 

ajuntaments la comarca consideren 
necessari promoure la formació en tècniques teatrals entre els nens i nenes, amb la 

los al món del teatre, com a complement a les seves activitats escolars i 

comparteixen l’interès d’apropar la formació en tècniques teatrals als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 

en implantar una aula de 

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
per a la implantació a Cassà de 



 
 

 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca.
 
Tercer. Facultar a la presidència 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
17. Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el  reconeixement i el pagament 
del deute amb el Consell Comarcal del Gironès
 
El president explica que cada P
Comarcal i del deute que té la Generalitat de C
insistència hi era però com ja s'havia parla
altra acció. Avui aprovarem aquesta m
milions d'euros de deute de la Generalitat al 
Gironès - Salt. Demana i insisteix que és nece
deute existent per tal de poder seguir tirant endavant tots els serveis q
del Consell Comarcal del Gironès. 
 
La Sra. Veray comenta que a ella li hagués a
presentar tots conjuntament perquè la part dispositiva creu que és un sentir de tots
ho comparteixen. Manifesta però que ella va formular una 
era simplement treure un paràgraf d'aquesta moció 
realment estem parlant i votant
d'aquest Consell Comarcal. H
aquest redactat i no treure un paràgraf que no té res a 
moció. Ho lamenta molt i no perquè no 
recorda que ella ha preguntat reiterades vegades en aques
Generalitat. Creu que no es poden confondre les coses ni
posició o qualsevol moment que es tingui per carrega
Espanyol. Ja li ha quedat clar que no els hi agrada però és el govern del seu país els 
agradi o no, ho comparteixin o no. 
rebaixen tot o s'aprofita per carr
es treguin els colors a la Generalitat
l'abstènció.  
 
La Sra. Pujola, en la mateixa 
que quan se'ls hi va presentar 
Sra. Veray com ella li van demanar que es traiés un paràgraf perquè creiem que estava 
totalment fora de lloc. Explica que 
el president li ha contestat que no li ve
es presenta una moció i es vol que s'aprovi per unanimitat s'ha de ser una
amb el redactat. Personalment quan presenta una moció a l'Aju
que s'aprovi per unanimitat parla amb tots els grups i si hi ha quelcom que pot ser ofensiu 
o creu que pot estar fora de lloc per algun grup intenta modificar
president això avui no ho ha fet 
treia perquè no li venia de gust.
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup hi votarà a favor però vo
que voten a favor d'aquesta moció perquè els punts d'acord els comparteixen i els 
subscriuen en la seva totalitat però en la part expositiva el fet d'incloure aquest paràgraf 
sembla, com sempre, que aprofitin
en el tema del procés i la situació de maltractament per part de l'Estat

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

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

Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el  reconeixement i el pagament 
Consell Comarcal del Gironès . 

explica que cada Ple han parlat de la situació econòmica del Co
Comarcal i del deute que té la Generalitat de Catalunya amb el nostre ens
insistència hi era però com ja s'havia parlat en algun altre plenari era necessari fer alguna 

em aquesta moció reclamant aquesta quan
de la Generalitat al Consell i al Consorci de Benestar Social 

Salt. Demana i insisteix que és necessari que es pagui, tal i com
per tal de poder seguir tirant endavant tots els serveis q
marcal del Gironès.  

eray comenta que a ella li hagués agradat que aquesta moció l'hagué
perquè la part dispositiva creu que és un sentir de tots

Manifesta però que ella va formular una petició per tal de signar
era simplement treure un paràgraf d'aquesta moció i que no té res té a veur
realment estem parlant i votant. No s'ha volgut fer per part dels que formen part del govern 

Han preferit que no firmés tothom i portar
no treure un paràgraf que no té res a veure amb el contingut de la prò

o lamenta molt i no perquè no hi estigui d'acord. Sobretot 
ella ha preguntat reiterades vegades en aquest plenari pel deute de la 
reu que no es poden confondre les coses ni s'ha d'aprofitar qualsevol 

posició o qualsevol moment que es tingui per carregar sempre contra el
clar que no els hi agrada però és el govern del seu país els 

ho comparteixin o no. En canvi quan parlen de la Generalitat 
carregar contra l'Estat perquè no sembli que s'apreta tant i

es treguin els colors a la Generalitat de Catalunya. Manifesta que el seu vot serà 

 línia de la Sra. Veray, manifesta que aques
va presentar se'ls va dir que volien que s'aprovés per unanimitat

Sra. Veray com ella li van demanar que es traiés un paràgraf perquè creiem que estava 
Explica que portava una internvenció feta que no la

li ha contestat que no li venia en gust treure aquest paràgraf.
es presenta una moció i es vol que s'aprovi per unanimitat s'ha de ser una

Personalment quan presenta una moció a l'Ajuntame
que s'aprovi per unanimitat parla amb tots els grups i si hi ha quelcom que pot ser ofensiu 
o creu que pot estar fora de lloc per algun grup intenta modificar
president això avui no ho ha fet i ha mostrat una gran falta de respecte dient
treia perquè no li venia de gust.  

neda manifesta que el seu grup hi votarà a favor però volen que consti en acta 
a favor d'aquesta moció perquè els punts d'acord els comparteixen i els 
en la seva totalitat però en la part expositiva el fet d'incloure aquest paràgraf 

embla, com sempre, que aprofitin qualsevol circumstància o oportunitat per posar la falca
la situació de maltractament per part de l'Estat
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Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el  reconeixement i el pagament 

de la situació econòmica del Consell 
el nostre ens. Creiem que la 

altre plenari era necessari fer alguna 
oció reclamant aquesta quantitat de gairebé 5 

Consorci de Benestar Social 
, tal i com pertoca, el 

per tal de poder seguir tirant endavant tots els serveis que es presten des 

gradat que aquesta moció l'haguéssin pogut 
perquè la part dispositiva creu que és un sentir de tots. Tots 

per tal de signar-la que 
res té a veure amb el que 

ormen part del govern 
an preferit que no firmés tothom i portar-la a aprovació amb 

amb el contingut de la pròpia 
obretot en el primer punt, 
t plenari pel deute de la 
s'ha d'aprofitar qualsevol 

r sempre contra el govern de l'Estat 
clar que no els hi agrada però és el govern del seu país els 

neralitat de Catalunya ho 
uè no sembli que s'apreta tant i no 
. Manifesta que el seu vot serà 

, manifesta que aquesta és una moció 
que s'aprovés per unanimitat. Tant la 

Sra. Veray com ella li van demanar que es traiés un paràgraf perquè creiem que estava 
una internvenció feta que no la farà perquè avui 
en gust treure aquest paràgraf. Pensa que quan 

es presenta una moció i es vol que s'aprovi per unanimitat s'ha de ser una mica curós 
tament de Girona i vol 

que s'aprovi per unanimitat parla amb tots els grups i si hi ha quelcom que pot ser ofensiu 
o creu que pot estar fora de lloc per algun grup intenta modificar-ne el redactat. El 

i ha mostrat una gran falta de respecte dient-li que no ho 

len que consti en acta 
a favor d'aquesta moció perquè els punts d'acord els comparteixen i els 
en la seva totalitat però en la part expositiva el fet d'incloure aquest paràgraf 

qualsevol circumstància o oportunitat per posar la falca 
la situació de maltractament per part de l'Estat Espanyol. Pel que 



 
 

 

fa a aquest paràgraf són conscient
faltaria, i del seu dèficit fiscal però a partir d'aquí no comparteixen
cert que no té res a veure sobretot pel que fa als recursos que es presenten davant del 
Tribunal Constitucional, que moltes vegades comparteixen
interposat, però que no té res a veure 
Simplement vol fer constar que voten a fav
aquest paràgrag de la part expositiva. 
 
El president entén que la Sra. Veray d
de la mateixa manera que ha fet la 
acords que es prenen. Creu que 
realitat que existent. Per culp
situació en la que la Generalitat de Catalunya no disposa dels diners per poder fer l
aportacions al Consell Comarcal. A la Sra. Pu
de gust, que dubta molt que l'
que no ho ha dit. Si ha entès això 
en aquesta moció. Ho vol deixar clar 
Consell Comarcal.  
 
La demora en el pagament de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal, en especial, les beques menjador, els ajuts de desplaçament, el 
contracte-programa de serveis socials i les obres comarcals, són la causa principal d
l’incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors;
 
A data d’avui, la Generalitat de Catalunya té un deute amb el Consell Comarcal del 
Gironès de més 3,5 milions d’euros. A aquest deute, se li ha de sumar que enguany que 
encara no s'ha aprovat ni el Contracte
bestreta per l'execució del servei, que estem duent a terme, ajuntaments i Consell 
Comarcal. Tampoc s'ha aprovat l'aportació anual del Fons de Cooperació Local. Fets molt 
greus per una administració finalista com aquesta que ens provoca una manca de 
liquidesa important; 
 
Ens veiem obligats a no pagar en termini els nostres proveïdors, a fer, com moltes altres 
administracions, de finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya i haver de suposar
el deute, com a hores d’ara, que encara no s’ha ni aprovat el contracte
 
Som conscients de la situació de la Generalitat, el dèficit fiscal, les retallades estatals, la 
deslleialtat de l’Estat, els continus recursos davant el Tribunal 
capacitat financera de la Generalitat;
 
Som conscients també que aquesta situació no és volguda per la Generalitat;
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup del PP.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un termini breu de temps, el 

pagament del deute pendent que té amb el Consell Comarcal del Gironès, i que 
reconegui les obligacions derivades de les delegacions de competències de 

aquest paràgraf són conscients de la situació de la Generalitat de Catalunya
però a partir d'aquí no comparteixen la resta del paràgraf

cert que no té res a veure sobretot pel que fa als recursos que es presenten davant del 
, que moltes vegades comparteixen que no s'haurien d'haver 

no té res a veure amb la qüestió econòmica 
vol fer constar que voten a favor dels acords però que no 

a part expositiva.  

que la Sra. Veray digui que no hi havia d'haver aq
ha fet la Sra. a Pineda li agradaria que aprov

reu que aquest és, del punt de vista del seu partit
existent. Per culpa del govern de l'Estat Espanyol s'ha arri

litat de Catalunya no disposa dels diners per poder fer l
aportacions al Consell Comarcal. A la Sra. Pujola li vol dir respecte a la frase 

l'hagi dita perquè mira força el que contesta
entès això volia dir que creu que aquest parràgraf hi ha de constar 

. Ho vol deixar clar des del punt de vista dels grups 

La demora en el pagament de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal, en especial, les beques menjador, els ajuts de desplaçament, el 

programa de serveis socials i les obres comarcals, són la causa principal d
l’incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors; 

A data d’avui, la Generalitat de Catalunya té un deute amb el Consell Comarcal del 
Gironès de més 3,5 milions d’euros. A aquest deute, se li ha de sumar que enguany que 

el Contracte-Programa de serveis socials ni s'ha rebut cap 
bestreta per l'execució del servei, que estem duent a terme, ajuntaments i Consell 
Comarcal. Tampoc s'ha aprovat l'aportació anual del Fons de Cooperació Local. Fets molt 

ió finalista com aquesta que ens provoca una manca de 

Ens veiem obligats a no pagar en termini els nostres proveïdors, a fer, com moltes altres 
administracions, de finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya i haver de suposar
el deute, com a hores d’ara, que encara no s’ha ni aprovat el contracte

Som conscients de la situació de la Generalitat, el dèficit fiscal, les retallades estatals, la 
deslleialtat de l’Estat, els continus recursos davant el Tribunal Constitucional que limiten la 
capacitat financera de la Generalitat; 

Som conscients també que aquesta situació no és volguda per la Generalitat;

a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
e la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup d'ICV
GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del grup de C's

ncia s'aprova el següent acord: 

Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un termini breu de temps, el 
pagament del deute pendent que té amb el Consell Comarcal del Gironès, i que 
reconegui les obligacions derivades de les delegacions de competències de 

24 

de Catalunya, només 
resta del paràgraf. És 

cert que no té res a veure sobretot pel que fa als recursos que es presenten davant del 
que no s'haurien d'haver 

 que es tracta aquí. 
or dels acords però que no estan d'acord en 

via d'haver aquest paràgraf, però 
a Pineda li agradaria que aprovés la resta dels 

del punt de vista del seu partit, una mica la 
s'ha arribat a aquesta 

litat de Catalunya no disposa dels diners per poder fer les 
li vol dir respecte a la frase que no li ve 

que contesta, i per tant creu 
creu que aquest parràgraf hi ha de constar 

els grups del govern del 

La demora en el pagament de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal, en especial, les beques menjador, els ajuts de desplaçament, el 

programa de serveis socials i les obres comarcals, són la causa principal de 

A data d’avui, la Generalitat de Catalunya té un deute amb el Consell Comarcal del 
Gironès de més 3,5 milions d’euros. A aquest deute, se li ha de sumar que enguany que 

Programa de serveis socials ni s'ha rebut cap 
bestreta per l'execució del servei, que estem duent a terme, ajuntaments i Consell 
Comarcal. Tampoc s'ha aprovat l'aportació anual del Fons de Cooperació Local. Fets molt 

ió finalista com aquesta que ens provoca una manca de 

Ens veiem obligats a no pagar en termini els nostres proveïdors, a fer, com moltes altres 
administracions, de finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya i haver de suposar 
el deute, com a hores d’ara, que encara no s’ha ni aprovat el contracte-programa 2016; 

Som conscients de la situació de la Generalitat, el dèficit fiscal, les retallades estatals, la 
Constitucional que limiten la 

Som conscients també que aquesta situació no és volguda per la Generalitat; 

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

del grup de C's i del 

Reclamar a la Generalitat de Catalunya, en un termini breu de temps, el 
pagament del deute pendent que té amb el Consell Comarcal del Gironès, i que 
reconegui les obligacions derivades de les delegacions de competències de 



 
 

 

l’exercici actual. El deute acumu
5 milions d'euros. 

 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 

econòmiques establertes en les diferents disposicions legals que afecten el 
desenvolupament de les competèn
educativa. 

 
Tercer. Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement, al 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya i al govern de l

 
 
18. Dictàmens i mocions d'urgència
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada 
sobre la pobresa energètica. 
 
El president explica que porta a aprovació una moció que ja va comentar 
Informativa de Serveis a les Persones el dimecres passat. 
terme una reunió de la taula de pobresa energètica
redactar una moció que s'aprovés en el plenari del Consell Comarcal i
ajuntaments per tal que l'adaptessin i l'aprovessin. 
en aquest mateix sentit que va quedar
llei 24/2015 que en gran part va ser portada al Tribunal C
cregut convenient redactar una nova moció adaptant
lectura a la part dispositiva de la moció. 
fruït de la taula de la pobresa energètica exi
 
La Sra. Veray explica que ha votat
considera que és una urgència diferent
informatives i a la Junta de Portaveus
portar-la a aprovació. Ho clarifica perquè sembla ser que s'han presentat altres mocions 
fora de termini la urgència de les quals 
d'aquesta moció. Li comenta al pres
cinc articles. No n'hi ha cap de 
per tant els insisteix que cap article sobre pobresa energètica de la llei 24/2015, de 29 de 
juliol, està ni recorregut ni suspès pel Tribunal Constitucional.
Junta de Portaveus i finalment li ho van acabar reconeixent.
a veure amb l'habitatge, no amb la pobresa energètica.
parla de pobresa energètica sincerament els arguments que es donen cauen pel seu propi 
pes. Tot el que insten a fer a 
està recorregut però és molt maco per vostès
patiment de la gent i anar dient que no fem coses en relació a la pobresa energètica 
perquè el Tribunal Constitucional no els deixa.
deixa que el Sr. Puigdemont
Catalunya en relació a les seves competències que estan incloses en aquesta llei a la que 
fan tanta referència. Per tant si ho fa o no ho fa és un altre tema que li han
explicacions a ell. Com comprendrà hi ha dos punts
votar tres vegades que no ho faria. D'entrada donar suport a que es desobeeixi la llei ho 
troba arribar a límits que ella pensava que no veuria en aquest consell comarcal però sí
les torna a veure. Es barregen temes

l’exercici actual. El deute acumulat i no reconegut a data d'avui ascendeix a quasi 

Instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents disposicions legals que afecten el 
desenvolupament de les competències, en especial, en matèria social i 

Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement, al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat.

Dictàmens i mocions d'urgència . 

Sotmesa la urgència a votació queda aprovada per unanimitat es passa a tractar la moció 
 

porta a aprovació una moció que ja va comentar 
Serveis a les Persones el dimecres passat. Explica que e

terme una reunió de la taula de pobresa energètica. En aquesta es va prendre l'acord de 
redactar una moció que s'aprovés en el plenari del Consell Comarcal i 
ajuntaments per tal que l'adaptessin i l'aprovessin. L'any passat es va redactar una moció 
en aquest mateix sentit que va quedar una mica demorada. Amb l'entrada en vigor 

gran part va ser portada al Tribunal Constitucional i derogada 
cregut convenient redactar una nova moció adaptant-la a les circumstàncies actuals
lectura a la part dispositiva de la moció. Manifesta que el redactat i els seus acords són 

la pobresa energètica existent que es va reunir dimecres passat. 

La Sra. Veray explica que ha votat afirmativament l'urgència d'aquesta moció perquè 
considera que és una urgència diferent. Aquesta ja es va explicar a les 

Portaveus també. Se'ls va preguntar si consideraven adient
Ho clarifica perquè sembla ser que s'han presentat altres mocions 

la urgència de les quals seria molt diferent. Anuncia el 
moció. Li comenta al president que la Llei no està derogada

de derogat. La moció s'anomena sobre la pobresa energètica i 
per tant els insisteix que cap article sobre pobresa energètica de la llei 24/2015, de 29 de 

recorregut ni suspès pel Tribunal Constitucional. Així ho va manifestar a la 
i finalment li ho van acabar reconeixent. Els articles recorreguts tenen 

no amb la pobresa energètica. Tenint en compte que la moció 
rla de pobresa energètica sincerament els arguments que es donen cauen pel seu propi 

fer a la Generalitat de Catalunya ho podria fer demà perquè no 
està recorregut però és molt maco per vostès, de fet creu que és pervers
patiment de la gent i anar dient que no fem coses en relació a la pobresa energètica 
perquè el Tribunal Constitucional no els deixa. Això és mentida. El Tribunal Constitucional 
deixa que el Sr. Puigdemont faci el que vulgui com a president de la Genera
Catalunya en relació a les seves competències que estan incloses en aquesta llei a la que 

er tant si ho fa o no ho fa és un altre tema que li han
comprendrà hi ha dos punts, el cinquè i el sisè
no ho faria. D'entrada donar suport a que es desobeeixi la llei ho 

troba arribar a límits que ella pensava que no veuria en aquest consell comarcal però sí
arregen temes que impliquen els ajuntaments
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lat i no reconegut a data d'avui ascendeix a quasi 

Instar al Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents disposicions legals que afecten el 

cies, en especial, en matèria social i 

Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Coneixement, al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la 

'Estat. 

es passa a tractar la moció 

porta a aprovació una moció que ja va comentar a la Comissió 
Explica que es va portar a 

es va prendre l'acord de 
 que es trametés als 

L'any passat es va redactar una moció 
. Amb l'entrada en vigor de la 
onstitucional i derogada s'ha 

la a les circumstàncies actuals. Dóna 
actat i els seus acords són 

reunir dimecres passat.  

d'aquesta moció perquè 
. Aquesta ja es va explicar a les comissions 

preguntar si consideraven adient 
Ho clarifica perquè sembla ser que s'han presentat altres mocions 

Anuncia el seu vot en contra 
ident que la Llei no està derogada. Està suspesa en 

sobre la pobresa energètica i 
per tant els insisteix que cap article sobre pobresa energètica de la llei 24/2015, de 29 de 

Així ho va manifestar a la 
Els articles recorreguts tenen 

enint en compte que la moció 
rla de pobresa energètica sincerament els arguments que es donen cauen pel seu propi 

la Generalitat de Catalunya ho podria fer demà perquè no 
creu que és pervers, utilitzar el 

patiment de la gent i anar dient que no fem coses en relació a la pobresa energètica 
ribunal Constitucional 

faci el que vulgui com a president de la Generalitat de 
Catalunya en relació a les seves competències que estan incloses en aquesta llei a la que 

er tant si ho fa o no ho fa és un altre tema que li han de demanar 
el cinquè i el sisè, que si hagués de 

no ho faria. D'entrada donar suport a que es desobeeixi la llei ho 
troba arribar a límits que ella pensava que no veuria en aquest consell comarcal però sí, 

mpliquen els ajuntaments. Les taxes 



 
 

 

d'escombraries, i si s'ha d'aplicar una 
la Generalitat de Catalunya, ni de l'ACA, 
parlen de bons sobre el gas natural, l'a
Catalana d'Aigua, de la Generalitat de Catalunya i una part dels ajuntaments.
han volgut fer una moció perquè 
hi ha eleccions al govern d'Espa
estudiada. Si la sabessin de veritat i no es cre
miressin els papers, els recursos i tot el que la Generalitat de Catalunya pot fer i no fa i tot 
el que el govern d'Estat ha recorregut i que insisteix no té res a veure amb la pobresa 
energètica segurament explicarien 
energètica. Aquesta llavors 
verídica, i per tant els demanaria que la redactessin d'una altra manera.
 
El Sr. Palacio comenta que es sorprèn a ell mateix dient que està d'acord en l'opinió 
política de la Sra. Veray tot i que 
respecte el tema de la suspensió per part del Tribunal Constitucional
derogada, s'han derogat cinc
propietat, que majoritàriament 
s'està protegint o quina és l'estratègia respecte 
molt a dir. Si parlem sobre la pobresa energètica els vol proposar 
moció una postura respecte aquest
aquesta moció. De fet només estem traslladant la nostra voluntat a la Generalitat de 
Catalunya. En primer lloc pel que fa al 
mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació de risc d'exclusió 
residencial, per part de les empreses subministradores.
realitzades per part de la Plataforma d'afectats per la Hipoteca i des de l'A
Pobresa Energètica que és: e
convenis que estableix la Llei 24/2015. Nosaltres podem demanar i instar a la Generalitat 
de Catalunya a que exigeixi les companyies qu
un dia ni amb dos. Aquest tema 
llei és fruit de l'esforç titànic que s'ha fet per part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica 
i la Plataforma d'afectats per la Hipoteca. 
empreses també proposa instar al Govern de la Generalitat a que es 
d’ofici pels incompliments de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores 
aplicant les sancions corresponents
hagi aquestes sancions. D'altra banda en el punt segon es diu
Catalunya per tal que prioritzi els ajuts per rehabilitació dels habitatges en situació de 
pobresa energètica en les convocatòries de s
que s'afegeixi: que s'impulsi a través del Fons d’a
requalificació professional per a persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral 
normalitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica i de la rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb l’objectiu de convertir la r
persones en risc d’exclusió social.
instar a aquesta rehabilitació però 
persones en risc d'exclusió 
d'ocupació. Creu que des del 
tema. Finalment un tema molt important, tal i com ha dit la Sra. Veray, 
de la Llei. Hi ha una problemàtica, no només en els lloguers d'habitatges sinó també amb 
les famílies que han d'ocupar habitatges per una 
l'ocupació per necessitat. Aquestes persones
d'ocupació a continuació es troben amb una situació molt delicada, més que delicada
dolenta, respecte al tema dels serveis. No poden 

si s'ha d'aplicar una exempció o no, depèn dels alcaldes no 
la Generalitat de Catalunya, ni de l'ACA, i encara menys del govern 

bre el gas natural, l'aigua... L'aigua és un tema que 
Catalana d'Aigua, de la Generalitat de Catalunya i una part dels ajuntaments.
han volgut fer una moció perquè els convé remoure aquest tema perquè el dia 26 de juny 

d'Espanya. Li sorprèn que tinguin la informació tant poc 
de veritat i no es creguessin només el que senten

els recursos i tot el que la Generalitat de Catalunya pot fer i no fa i tot 
d'Estat ha recorregut i que insisteix no té res a veure amb la pobresa 

energètica segurament explicarien les coses de forma diferent a la taula 
energètica. Aquesta llavors alhora de demanar-los una moció, tindria la informació 

els demanaria que la redactessin d'una altra manera.

El Sr. Palacio comenta que es sorprèn a ell mateix dient que està d'acord en l'opinió 
tot i que amb matisos. És cert el que comenta la S

suspensió per part del Tribunal Constitucional
derogada, s'han derogat cinc articles, i és cert que aquests tenen a veure amb la 
propietat, que majoritàriament és dels bancs. Si entrem en debat sobre què és el que 

és l'estratègia respecte a la suspensió d'aquests articles 
molt a dir. Si parlem sobre la pobresa energètica els vol proposar 

respecte aquest tema o respecte al llenguatge que es fa servir en 
només estem traslladant la nostra voluntat a la Generalitat de 

En primer lloc pel que fa al punt primer apartat b) que diu
mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació de risc d'exclusió 

les empreses subministradores. Formula una de les propostes 
de la Plataforma d'afectats per la Hipoteca i des de l'A

: exigir a les companyies subministradores la signatura dels 
tableix la Llei 24/2015. Nosaltres podem demanar i instar a la Generalitat 

de Catalunya a que exigeixi les companyies que ho facin però aquesta tasca no es fa amb 
. Aquest tema fa molt de temps que es treballa i recorden que 

que s'ha fet per part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica 
i la Plataforma d'afectats per la Hipoteca. En el mateix sentit d'apretar a aquestes 
empreses també proposa instar al Govern de la Generalitat a que es 
d’ofici pels incompliments de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores 
aplicant les sancions corresponents. Recorda que en aquesta llei també es proposa que hi 

D'altra banda en el punt segon es diu: Instar a la Generalitat de 
Catalunya per tal que prioritzi els ajuts per rehabilitació dels habitatges en situació de 
pobresa energètica en les convocatòries de subvenció en l'àmbit de l'habitatge

s'impulsi a través del Fons d’atenció solidària, plans d’inserció i 
requalificació professional per a persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral 
normalitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica i de la rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb l’objectiu de convertir la resposta a aquest problema en una oportunitat per a moltes 
persones en risc d’exclusió social. En aquest aspecte és toca dos punts. P

aquesta rehabilitació però alhora també estem demanant que es faci per part de 
 social. Aquesta és una estratègia que 

Creu que des del Consell Comarcal no estan en desacord respecte d'aquest 
inalment un tema molt important, tal i com ha dit la Sra. Veray, 

a una problemàtica, no només en els lloguers d'habitatges sinó també amb 
les famílies que han d'ocupar habitatges per una qüestió de necessitat. Està parla
l'ocupació per necessitat. Aquestes persones en trobar-se amb aquesta necessitat 
d'ocupació a continuació es troben amb una situació molt delicada, més que delicada
dolenta, respecte al tema dels serveis. No poden demanar la prestació d
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dels alcaldes no depèn ni de 
del govern d'Espanya. També 

'aigua és un tema que depèn de l'Agencia 
Catalana d'Aigua, de la Generalitat de Catalunya i una part dels ajuntaments. Creu que 

aquest tema perquè el dia 26 de juny 
i sorprèn que tinguin la informació tant poc 

només el que senten, l'estudiessin, 
els recursos i tot el que la Generalitat de Catalunya pot fer i no fa i tot 

d'Estat ha recorregut i que insisteix no té res a veure amb la pobresa 
diferent a la taula de pobresa 

tindria la informació 
els demanaria que la redactessin d'una altra manera.  

El Sr. Palacio comenta que es sorprèn a ell mateix dient que està d'acord en l'opinió 
s cert el que comenta la Sra. Veray 

suspensió per part del Tribunal Constitucional. La llei no està 
i és cert que aquests tenen a veure amb la 

Si entrem en debat sobre què és el que 
a la suspensió d'aquests articles tindríem 

molt a dir. Si parlem sobre la pobresa energètica els vol proposar que fem d'aquesta 
tema o respecte al llenguatge que es fa servir en 

només estem traslladant la nostra voluntat a la Generalitat de 
que diu: Establir un 

mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació de risc d'exclusió 
na de les propostes 

de la Plataforma d'afectats per la Hipoteca i des de l'Aliança contra la 
xigir a les companyies subministradores la signatura dels 

tableix la Llei 24/2015. Nosaltres podem demanar i instar a la Generalitat 
aquesta tasca no es fa amb 

fa molt de temps que es treballa i recorden que aquesta 
que s'ha fet per part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica 

En el mateix sentit d'apretar a aquestes 
empreses també proposa instar al Govern de la Generalitat a que es realitzin inspeccions 
d’ofici pels incompliments de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores 

en aquesta llei també es proposa que hi 
Instar a la Generalitat de 

Catalunya per tal que prioritzi els ajuts per rehabilitació dels habitatges en situació de 
l'àmbit de l'habitatge. Demana 

tenció solidària, plans d’inserció i 
requalificació professional per a persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral 
normalitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica i de la rehabilitació d’edificis i habitatges 

esposta a aquest problema en una oportunitat per a moltes 
En aquest aspecte és toca dos punts. Per una banda 

també estem demanant que es faci per part de 
que parla d'habitatge i 

en desacord respecte d'aquest 
inalment un tema molt important, tal i com ha dit la Sra. Veray, que parlin del tema 

a una problemàtica, no només en els lloguers d'habitatges sinó també amb 
de necessitat. Està parlant de 

se amb aquesta necessitat 
d'ocupació a continuació es troben amb una situació molt delicada, més que delicada 

demanar la prestació dels 



 
 

 

subministraments d'aigua i llum. 
regularitzin els serveis de les famílies
una realitat i les persones que no tenen aquests contractes 
acollides i també han d'estar reconegudes com a per
d'aquests serveis d'aigua i de 
als trasllats. En el punt vuitè de la moció és diu
Catalunya, al Govern de la Generalitat,
espanyol. Manifesta que és cert que aquestes institucions 
tema però també és cert que hi ha altres institucions o moviments socials que porten molt 
de temps treballant sobre aquest tema
són les nostres postures al respecte. Propos
i a la PAH del Gironès o a nivell de moviment global amb seu a Barcelona
 
La Sra. Pujola comenta que en un principi voli
alguns punts en els que hi està d'acord i en d'altres es volia abstenir
hores han estat rebent modificacions d'aquesta moció 
en aquesta moció. En primer lloc vol puntualitzar que el seu grup era partidari de realitzar 
modificacions en les vivendes de les persones que pateixen pobresa energètica 
d'instal·lar-hi mecanismes d'autoabasta
llarg termini són més econòmiques i més ecològiques.
moció creuen que s'han d'establir processos competitius i de transparència que els ajudin 
a reduir el preu de l'energia a la vegada que aquests els serveixen per
despeses que paga el consumidor són reals i no són unes despeses inflades.
realitzar una auditoria, tenint en compte la complexitat del sistema anterior
esclarirà què és el que realment ha passat.
moció: el cinquè i el sisè. No entrarà en si han començat a barrejar coses o no.
centrar principalment en el punt sisè que diu: 
Catalunya i al Parlament de Catal
social. Mostra als presents una 
los más desfavorecidos en relació
proposició de llei entrada al 
maig d'aquest any per part de 
grup sí que està preocupat realment pels problemes que preocupen als ciutadans i no 
com vostès que estan afegint punts 
volen fer és parlar de Madrid.
que sempre parlen de tribunals
tribunal que els impedeixi gastar el 100% del fons contra la pobresa energètica
Generalitat de Catalunya, no obstant
Madrid, deixin de confrontar-se
deixin de generar conflictes i preocupin
problemes reals són aquests. La pobresa energètica és un problema real.
presentant al Ple del Consell un
vulguin governar un país quan no saben
institucions. Això és el que realment els preocupa. Que no saben què es pre
institució catalana: la seva i la meva.
preocupar per coses com aquestes
generar conflicte que és el que estan fent 

 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup vol don
el punt número 7 apartat d) 
taxes d'escombraries i altres taxes i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 
factures de l'aigua com les que no, per a 

subministraments d'aigua i llum. Creu que es pot demanar a la Generalitat que es 
famílies que viuen en habitatges sense titularitat

una realitat i les persones que no tenen aquests contractes de serveis 
acollides i també han d'estar reconegudes com a persones que tenen dret a 

de llum. En darrer lloc pensa que tenen un petit vici 
als trasllats. En el punt vuitè de la moció és diu: Traslladar aquest acord al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, ACM, FMC, Síndic de Greuges i al Govern 

és cert que aquestes institucions estan treballant sobre aquest 
tema però també és cert que hi ha altres institucions o moviments socials que porten molt 
de temps treballant sobre aquest tema i han d'estar constantment informats sobre quines 

es postures al respecte. Proposa que s'afegeixi a l'Aliança Contra la Pobresa 
o a nivell de moviment global amb seu a Barcelona

comenta que en un principi volia votar aquesta moció per punts.
alguns punts en els que hi està d'acord i en d'altres es volia abstenir

estat rebent modificacions d'aquesta moció i per tant ha decidit votar
En primer lloc vol puntualitzar que el seu grup era partidari de realitzar 

modificacions en les vivendes de les persones que pateixen pobresa energètica 
mecanismes d'autoabastament. Posa l'exemple de les plaques solars 

són més econòmiques i més ecològiques. Pel que fa al punt quatre 
moció creuen que s'han d'establir processos competitius i de transparència que els ajudin 
a reduir el preu de l'energia a la vegada que aquests els serveixen per

aga el consumidor són reals i no són unes despeses inflades.
tenint en compte la complexitat del sistema anterior

arirà què és el que realment ha passat. Amb posterioritat han afegit dos punts
o entrarà en si han començat a barrejar coses o no.

alment en el punt sisè que diu: Donar suport al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya per la redacció d'una nova Llei d'emergència 

una "proposición de ley de medidas urgentes de protecció
os más desfavorecidos en relación con el aceso a suministros básicos

 registre d'entrada del Parlament de Catalunya el dia 3 de 
part de la presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans.

t realment pels problemes que preocupen als ciutadans i no 
nt punts que no toquen a les mocions per

de Madrid. "Siempre nos quedarà Madrid". Manifesta que no. V
que sempre parlen de tribunals, que tant els agrada parlar-ne, exposa que 

ixi gastar el 100% del fons contra la pobresa energètica
no obstant, només hi destina un 20%. Deixin de parlar de 
se amb el govern de l'Estat, deixin de parlar d'independència, 

deixin de generar conflictes i preocupin-se pels problemes reals dels ciutadans. Els 
problemes reals són aquests. La pobresa energètica és un problema real.

onsell una moció i ella no sap si riure o plorar.
vulguin governar un país quan no saben ni què és el que es presenta
institucions. Això és el que realment els preocupa. Que no saben què es pre

seva i la meva. Que no ho sàpiguen a ella li fa molta p
aquestes, coses que realment són importants i deixar

generar conflicte que és el que estan fent constantment.  

La Sra. Pineda manifesta que el seu grup vol donar suport a aquesta moció
 diu: col·laborar en la implementació d'una excepció de les 

taxes d'escombraries i altres taxes i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 
factures de l'aigua com les que no, per a les llars en situació de pobresa energètica. Hi 
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a Generalitat que es 
habitatges sense titularitat. Aquesta és 

de serveis també han d'estar 
sones que tenen dret a disposar 

En darrer lloc pensa que tenen un petit vici pel que fa 
Traslladar aquest acord al Parlament de 

e Greuges i al Govern 
estan treballant sobre aquest 

tema però també és cert que hi ha altres institucions o moviments socials que porten molt 
i han d'estar constantment informats sobre quines 

a que s'afegeixi a l'Aliança Contra la Pobresa 
o a nivell de moviment global amb seu a Barcelona.  

a votar aquesta moció per punts. Hi ha 
alguns punts en els que hi està d'acord i en d'altres es volia abstenir. En les darreres 

i per tant ha decidit votar abstenció 
En primer lloc vol puntualitzar que el seu grup era partidari de realitzar 

modificacions en les vivendes de les persones que pateixen pobresa energètica per tal 
les plaques solars que a 

el que fa al punt quatre d'aquesta 
moció creuen que s'han d'establir processos competitius i de transparència que els ajudin 
a reduir el preu de l'energia a la vegada que aquests els serveixen per demostrar que les 

aga el consumidor són reals i no són unes despeses inflades. Pensen que 
tenint en compte la complexitat del sistema anterior, difícilment 

han afegit dos punts a la 
o entrarà en si han començat a barrejar coses o no. Es vol 

Donar suport al Govern de la Generalitat de 
a nova Llei d'emergència 

de medidas urgentes de protección de 
sicos". Es tracta d'una 

Parlament de Catalunya el dia 3 de 
la presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans. El seu 

t realment pels problemes que preocupen als ciutadans i no 
que no toquen a les mocions perquè al final el que 

Manifesta que no. Vostès 
exposa que no hi ha cap 

ixi gastar el 100% del fons contra la pobresa energètica. La 
Deixin de parlar de 

amb el govern de l'Estat, deixin de parlar d'independència, 
se pels problemes reals dels ciutadans. Els 

problemes reals són aquests. La pobresa energètica és un problema real. Estan 
a moció i ella no sap si riure o plorar. La preocupa que 

ni què és el que es presenta a les seves pròpies 
institucions. Això és el que realment els preocupa. Que no saben què es presenta a una 

a ella li fa molta pena. S'han de 
realment són importants i deixar de 

ar suport a aquesta moció. Exposa que 
col·laborar en la implementació d'una excepció de les 

taxes d'escombraries i altres taxes i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 
ió de pobresa energètica. Hi 



 
 

 

afegiria exempció i o bonificació. 
unitat familiar i creu que només 
pels ajuntaments, que són els q
dèficit econòmic important. Troba que aquesta moció afronta tots els problemes que estan 
lligats amb la pobresa energètica i intenta donar solució a moltes d'elles i per tant el seu 
grup hi votarà favorablement. 
 
El Sr. Pellicer manifesta que el seu grup també hi votarà favorablement i pel que fa al que 
ha plantejat el Sr. Palacio estan d'acord amb la totalitat de les modificacions que ha 
exposat i si es decideix incloure
 
La Sra. Pineda manifesta, pel qu
són forces que no estan d'acord en totes. 
 
El president vol fer una puntualització
conjuntament amb la taula comarcal de la pobresa energètica. 
sèrie de peticions, no les ha 
aquesta és una moció que traslladaran als a
com molt bé ha dit la Sra. Pineda
o no. Les aportacions que ha fet el Sr. Palacio les han de recollir. 
moció i traslladar les aportacions 
 
La Sra. Bartrolí comenta que li sembla correcte
Contra la Pobresa i a la PA l'aprovació d'aquesta moció. Indica que 
es basa molt en aquestes entitats per 
manifestat dels convenis amb les companyies subministradores la llei insta a la 
Generalitat a la realització d'aquests convenis. 
 
El president manifesta que la petició de trasllat 
incloure.   
 
La Sra. Pineda manifesta que una 
regularització de situacions en casos d'ocupació. Manifesta que el seu grup no hi està 
d'acord perquè és una situació amb la que es propiciaria encara més 
l'obligació de les administracions é
regular. En aquest punt no estan d'acord en la seva inclusió. 
 
El president comenta que per ell l'ocupació és un delicte i per tant no ho considera oportú 
incloure.  
 
El Sr. Palacio pregunta, atenent 
energètica comarcal, qui en forma part. Suposa que tots els ajuntaments. Aquest fet no 
implica que no hi puguin incloure modificacions. Per altra banda el tema d
és un delicte però moltes vegades és una necessitat. Els matisos 
parlar. Perquè ell ho proposa 
les propostes realitzades són clares. Personalment està totalment d'acord en què es faci 
aquesta moció i el que està proposant també queda clar. 
llenguatge i que es realitzi algun 
 
El Sr. President reitera que 
bonificació. La resta ho traslladaran a la taula. 
 

fegiria exempció i o bonificació. Aquesta implementació dependrà d
només incloure la paraula exempcions és restrictiu. Creuen 

que són els que acaben recaptant aquestes taxes,
dèficit econòmic important. Troba que aquesta moció afronta tots els problemes que estan 
lligats amb la pobresa energètica i intenta donar solució a moltes d'elles i per tant el seu 
grup hi votarà favorablement.  

sta que el seu grup també hi votarà favorablement i pel que fa al que 
ha plantejat el Sr. Palacio estan d'acord amb la totalitat de les modificacions que ha 
exposat i si es decideix incloure-les també hi votarien a favor.  

pel que fa a les aportacions realitzades pel Sr.
són forces que no estan d'acord en totes.   

El president vol fer una puntualització. Aquesta és una moció que es va preparar 
conjuntament amb la taula comarcal de la pobresa energètica. El Sr. Pala

o les ha pogut anotar totes. Recorda com ha dit de bon principi 
aquesta és una moció que traslladaran als ajuntaments. Aquests se l'adaptar

neda, cada ajuntament sap quines possibilitat
o no. Les aportacions que ha fet el Sr. Palacio les han de recollir. Poden a

aportacions a la taula de la pobresa energètica i als 

La Sra. Bartrolí comenta que li sembla correcte el que ha dit de traslladar 
Contra la Pobresa i a la PA l'aprovació d'aquesta moció. Indica que és clau perquè la taula 
es basa molt en aquestes entitats per adoptar les actuacions. Pel que fa al que ha 

dels convenis amb les companyies subministradores la llei insta a la 
Generalitat a la realització d'aquests convenis.  

El president manifesta que la petició de trasllat a les altres entitats exposades 

La Sra. Pineda manifesta que una de les coses que s'ha demanat incloure és la 
regularització de situacions en casos d'ocupació. Manifesta que el seu grup no hi està 
d'acord perquè és una situació amb la que es propiciaria encara més les 
l'obligació de les administracions és, en tot cas, la de facilitar l'habitatge en 

estan d'acord en la seva inclusió.  

El president comenta que per ell l'ocupació és un delicte i per tant no ho considera oportú 

pregunta, atenent que la moció és una proposta feta per la taula de pobresa 
qui en forma part. Suposa que tots els ajuntaments. Aquest fet no 

implica que no hi puguin incloure modificacions. Per altra banda el tema d
oltes vegades és una necessitat. Els matisos els podem començar a 
proposa per famílies que hagin d'estar en aquesta

són clares. Personalment està totalment d'acord en què es faci 
ció i el que està proposant també queda clar. Proposa 

es realitzi algun afegit. No hi veu el problema.  

El Sr. President reitera que s'afegirà el tema dels trasllats i la inc
traslladaran a la taula.  

28 

dels ingressos de la 
és restrictiu. Creuen que 

, els hi suposarà un 
dèficit econòmic important. Troba que aquesta moció afronta tots els problemes que estan 
lligats amb la pobresa energètica i intenta donar solució a moltes d'elles i per tant el seu 

sta que el seu grup també hi votarà favorablement i pel que fa al que 
ha plantejat el Sr. Palacio estan d'acord amb la totalitat de les modificacions que ha 

e fa a les aportacions realitzades pel Sr. Palacio, i que 

questa és una moció que es va preparar 
l Sr. Palacio ha fet una 

ha dit de bon principi que 
se l'adaptaran perquè, 
ibilitats té de bonificar 

Poden aprovar aquesta 
a la taula de la pobresa energètica i als ajuntaments.  

el que ha dit de traslladar a l'Aliança 
és clau perquè la taula 

les actuacions. Pel que fa al que ha 
dels convenis amb les companyies subministradores la llei insta a la 

a les altres entitats exposades es pot 

ha demanat incloure és la 
regularització de situacions en casos d'ocupació. Manifesta que el seu grup no hi està 

les ocupacions quan 
la de facilitar l'habitatge en situació 

El president comenta que per ell l'ocupació és un delicte i per tant no ho considera oportú 

una proposta feta per la taula de pobresa 
qui en forma part. Suposa que tots els ajuntaments. Aquest fet no 

implica que no hi puguin incloure modificacions. Per altra banda el tema de les ocupacions 
els podem començar a 

aquesta situació. Creu que 
són clares. Personalment està totalment d'acord en què es faci 

 matisos a nivell de 

s'afegirà el tema dels trasllats i la inclusió de la paraula 



 
 

 

El Sr Palacio manifesta que afegir que es traslladi a la PA
substancial.  
 
La Sra. Bartrolí comenta, pel que fa a la 
Generalitat que destini una partida 
en situació de pobresa energètica. 
 
El Sr. Palacio pregunta pel tema de la realització d'inspeccions d'ofici pels incompliments 
de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores aplica
corresponents.  
 
El Sr. Secretari comenta que la moció ha de tenir un contingut 
conselleres votin. No hi pot haver dubte. 
dubtes en el contingut, és aprovar la moció que 
de i/o bonificacions i el seu trasllat 
s'enviï als ajuntaments s'hi poden incloure les 
president pot manifestar en aquest 
decidir si volen aprovar o no. Creu que la 
traslladar als ajuntaments perquè h
s'adjuntarà la moció aprovada pel P
 
El Sr. Palacio demana, no amb ànim de fiscalització
les propostes, tenir constància de la carta abans d'enviar
entre la inclusió en la proposta i 
 
D'acord amb el que es disposa al preàmbul de la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
 
1. Resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, 
afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus 
d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a la població. Des 
del 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua una 
l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els 
impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el 
sobreesforç que implica l’acumulació de deu
llar. El mateix informe recorda que, segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent 
al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars 
despesa de mantenir l’habitatge a una
2. Les dificultats per a afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica 
comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. A més, l’informe «Emergència 
habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret
infants» de l'any 2015 posava en evidència les conseqüències en la salut i en la infància.
 
La mateixa Llei 24/2015, del 29 de juliol, a l’article 6 inclou les mesures de pal·liació de la 
pobresa energètica, de les que destaque
 
1. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats fam
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims. 

El Sr Palacio manifesta que afegir que es traslladi a la PAH i APE no és cap afegit 

pel que fa a la rehabilitació d'habitatges, que 
que destini una partida suplementaria als ajuts per la rehabilitació 

en situació de pobresa energètica.  

El Sr. Palacio pregunta pel tema de la realització d'inspeccions d'ofici pels incompliments 
de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores aplica

El Sr. Secretari comenta que la moció ha de tenir un contingut clar quan els consellers i 
No hi pot haver dubte. Comenta que una bona opció

aprovar la moció que prové de la taula comarcal 
o bonificacions i el seu trasllat a l'Aliança contra la pobresa, a la PA

als ajuntaments s'hi poden incloure les propostes realitzades pel Sr. Palacio
aquest escrit aquestes qüestions que els ajuntaments 

aprovar o no. Creu que la qüestió de l'ocupació potser no s'hauria de 
traslladar als ajuntaments perquè hi ha desacord en aquest punt. A

ovada pel Ple que deriva de la taula.  

no amb ànim de fiscalització, sinó amb l'ànim de veure quines són 
tenir constància de la carta abans d'enviar-la. Creu que és un punt mig 

entre la inclusió en la proposta i que no s'inclogui.  

D'acord amb el que es disposa al preàmbul de la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per a 
afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus 
d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a la població. Des 
del 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a 
l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els 
impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el 
sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la 
llar. El mateix informe recorda que, segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent 
al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la 
despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. 
2. Les dificultats per a afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica 
comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. A més, l’informe «Emergència 
habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels 
infants» de l'any 2015 posava en evidència les conseqüències en la salut i en la infància.

La mateixa Llei 24/2015, del 29 de juliol, a l’article 6 inclou les mesures de pal·liació de la 
pobresa energètica, de les que destaquem les següents: 

Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
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i APE no és cap afegit 

que es demana a la 
rehabilitació d'habitatges 

El Sr. Palacio pregunta pel tema de la realització d'inspeccions d'ofici pels incompliments 
de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores aplicant les sancions 

quan els consellers i 
Comenta que una bona opció, per no generar 

de la taula comarcal afegint el tema 
a l'Aliança contra la pobresa, a la PAH i en l'ofici que 

realitzades pel Sr. Palacio. El 
que els ajuntaments poden 

de l'ocupació potser no s'hauria de 
i ha desacord en aquest punt. A la pròpia carta 

sinó amb l'ànim de veure quines són 
la. Creu que és un punt mig 

D'acord amb el que es disposa al preàmbul de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica: 

entesa com la dificultat per a 
afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus 
d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a la població. Des 

mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a 
l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els 
impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el 

tes vinculats al pagament de factures de la 
llar. El mateix informe recorda que, segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent 

que no poden assumir la 

2. Les dificultats per a afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica 
comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. A més, l’informe «Emergència 

a la salut i els drets dels 
infants» de l'any 2015 posava en evidència les conseqüències en la salut i en la infància. 

La mateixa Llei 24/2015, del 29 de juliol, a l’article 6 inclou les mesures de pal·liació de la 

Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 

iliars en situació de risc 
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 



 
 

 

2. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan l’empresa 
subministradora hagi de fer un tall de sub
informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 
troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 
5.10. En cas que es compleix
bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris 
establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.
3. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci 
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica 
establerts per aquesta llei, d’acord amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
en contra del grup del PP.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al text de la Llei 

24/2015 a: 
 

a. Signar els convenis amb les companyies 
gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a les 
persones en risc d'exclusió residencial.
 

b. Establir un mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació 
de risc d'exclusió residencial, 
 

c. Elaborar un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o conveni que 
l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament ha
almenys quins són els consums mínims, quina ha de ser l’aportació de 
cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els descomptes aplicables.
 

Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que prioritzi
rehabilitació dels habitatges en situació de pobresa energètica en les 
convocatòries de subvenció l'àmbit de l'habitatge.
 

Tercer.  Reclamar a l'estat espanyol l'establiment d'una nova definició del bo social, 
que tingui en compte el nivell d’ingressos familiars, així c
marxa d'un bo social pel gas natural, el gas butà i l'aigua.

 
Quart.   Reclamar a l'estat espanyol una auditoria energètica independent del sistema 

elèctric i energètic actual, per tal d'esbrinar el seu cost real i exigir total 
transparència i coherència en les decisions regulatòries en matèria d'energia

 
Cinquè. Expressar el total rebuig a l'actuació del Govern espanyol promovent 

recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables 
afectades per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa energètica: 
el DL 6/2013 que garantia la no interr

2. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan l’empresa 
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un 
informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 
troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 
5.10. En cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments 
bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris 
establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.

ministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci 
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica 
establerts per aquesta llei, d’acord amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, 

20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 

a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup d'ICV

GUANYEM BARCELONA-E, l'abstenció del grup de C's

ncia s'aprova el següent acord: 

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al text de la Llei 

Signar els convenis amb les companyies subministradores d'aigua potable, 
gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a les 
persones en risc d'exclusió residencial. 

Establir un mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació 
de risc d'exclusió residencial, per part de les empreses subministradores.

Elaborar un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o conveni que 
l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament ha
almenys quins són els consums mínims, quina ha de ser l’aportació de 
cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els descomptes aplicables.

Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que prioritzi
dels habitatges en situació de pobresa energètica en les 

convocatòries de subvenció l'àmbit de l'habitatge. 

Reclamar a l'estat espanyol l'establiment d'una nova definició del bo social, 
que tingui en compte el nivell d’ingressos familiars, així c
marxa d'un bo social pel gas natural, el gas butà i l'aigua. 

Reclamar a l'estat espanyol una auditoria energètica independent del sistema 
elèctric i energètic actual, per tal d'esbrinar el seu cost real i exigir total 

i coherència en les decisions regulatòries en matèria d'energia

Expressar el total rebuig a l'actuació del Govern espanyol promovent 
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables 
afectades per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa energètica: 
el DL 6/2013 que garantia la no interrupció del subministrament energètic 
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2. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan l’empresa 
ministrament ha de sol·licitar prèviament un 

informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 
troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 

in aquests requisits s’han de garantir els subministraments 
bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris 
establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar. 

ministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci 
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica 
establerts per aquesta llei, d’acord amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, 

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

del grup de C's i el vot 

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al text de la Llei 

subministradores d'aigua potable, 
gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a les 

Establir un mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació 
per part de les empreses subministradores. 

Elaborar un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o conveni que 
l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament hauria de definir 
almenys quins són els consums mínims, quina ha de ser l’aportació de 
cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els descomptes aplicables. 

Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que prioritzi els ajuts per 
dels habitatges en situació de pobresa energètica en les 

Reclamar a l'estat espanyol l'establiment d'una nova definició del bo social, 
que tingui en compte el nivell d’ingressos familiars, així com la posada en 

 

Reclamar a l'estat espanyol una auditoria energètica independent del sistema 
elèctric i energètic actual, per tal d'esbrinar el seu cost real i exigir total 

i coherència en les decisions regulatòries en matèria d'energia.  

Expressar el total rebuig a l'actuació del Govern espanyol promovent 
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables 
afectades per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa energètica: 

upció del subministrament energètic 



 
 

 

pels més vulnerables a l'hivern o la Llei 4/2015, per fer front a l'emergència 
habitacional i contra la pobresa energètica.

 
Sisè.  Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 

Catalunya per la 
allò suspès pel Govern espanyol.

 
Setè.  Així mateix, aquest Consell Comarcal es compromet a: 
 

a) Treballar conjuntament amb els Ajuntaments de la comarca per la 
implantació, d’acord amb les compan
sistema de preu social en el subministrament bàsic d’aigua per a totes les 
llars amb situació de risc d'exclusió residencial.

b) Continuar reclamant a l'Agència Catalana de l'Aigua la condonació dels 
impostos vinculats 

c) Vetllar per l’aplicació del protocol i del procediment d’aplicació del dret 
d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis 
públics a les empreses subministradores elaborat per l’Agència Catalana de 
Consum el 18 de
l’article 6 de la Llei 24/2015.

d) Col·laborar en la implementació d'una exempció i/o bonificacions de les 
taxes d'escombraries i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 
factures de l'aigua com
energètica. 

e) Demanar a les entitats bancàries que assumeixin també el seu paper en la 
solució dels conflictes en matèria d'habitatge i incentivar la seva 
col·laboració a nivell comarcal en la cessió de pis
social. 

f) Mantenir i ampliar si és possible el Projecte comarcal per a la prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, que impulsa el Consorci de 
Benestar Social Gironès

 
Vuitè. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat, ACM, FMC, Síndic de Greuges, al Govern espanyol, a l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica i a la Plataforma d'Afectats per a la Hipoteca 
del Gironès. 

 
19. Precs Preguntes i interpel·lacions
 
La Sra. Roca explica que en el darrer ple des de l'àrea de Cultura se'ls va oferir la 
possibilitat de fer una màster
conseller el Sr. Triola que és professor de sardanes. Aquesta 
terme el dia 8 de juny. Hi van assistir dos professors: el Sr. Triola i la Sra. Samsó que els 
van oferir una classe de dues hores
ballar sardanes.  
 
El president manifesta que el Grup de la CUP
derogació del Reial Decret 1004/2015 que regula el procediment per l'adquisició de 
nacionalitat espanyola. Avui n'han estat parlant i hem cregut oportú disposa
temps per estudiar-la, treballar
es portarà a aprovació en el proper P
 

pels més vulnerables a l'hivern o la Llei 4/2015, per fer front a l'emergència 
habitacional i contra la pobresa energètica. 

al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya per la redacció d'una nova Llei d'emergència social que reculli tot 
allò suspès pel Govern espanyol. 

Així mateix, aquest Consell Comarcal es compromet a:  

Treballar conjuntament amb els Ajuntaments de la comarca per la 
implantació, d’acord amb les companyies locals d'abastament d'aigües, d'un 
sistema de preu social en el subministrament bàsic d’aigua per a totes les 
llars amb situació de risc d'exclusió residencial. 
Continuar reclamant a l'Agència Catalana de l'Aigua la condonació dels 
impostos vinculats a l'aigua.  
Vetllar per l’aplicació del protocol i del procediment d’aplicació del dret 
d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis 
públics a les empreses subministradores elaborat per l’Agència Catalana de 
Consum el 18 de novembre del 2011 , per donar compliment al punt 5 de 
l’article 6 de la Llei 24/2015. 
Col·laborar en la implementació d'una exempció i/o bonificacions de les 
taxes d'escombraries i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 
factures de l'aigua com les que no, per a les llars en situació de pobresa 

Demanar a les entitats bancàries que assumeixin també el seu paper en la 
solució dels conflictes en matèria d'habitatge i incentivar la seva 
col·laboració a nivell comarcal en la cessió de pisos buits per a lloguer 

Mantenir i ampliar si és possible el Projecte comarcal per a la prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, que impulsa el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt i el propi Consell Comarcal del Gironès.

Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, ACM, FMC, Síndic de Greuges, al Govern espanyol, a l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica i a la Plataforma d'Afectats per a la Hipoteca 

i interpel·lacions . 

La Sra. Roca explica que en el darrer ple des de l'àrea de Cultura se'ls va oferir la 
màster class de sardanes. Aquesta proposta era realitzada pel 

conseller el Sr. Triola que és professor de sardanes. Aquesta màster 
terme el dia 8 de juny. Hi van assistir dos professors: el Sr. Triola i la Sra. Samsó que els 

una classe de dues hores. Els assistents van estar molt contents i ja saben 

l Grup de la CUP-PA va fer arribar una moció 
derogació del Reial Decret 1004/2015 que regula el procediment per l'adquisició de 
nacionalitat espanyola. Avui n'han estat parlant i hem cregut oportú disposa

lar-la i consensuar-la. Aquesta serà una de les mocions que 
rtarà a aprovació en el proper Ple.  
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pels més vulnerables a l'hivern o la Llei 4/2015, per fer front a l'emergència 

al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
redacció d'una nova Llei d'emergència social que reculli tot 

Treballar conjuntament amb els Ajuntaments de la comarca per la 
yies locals d'abastament d'aigües, d'un 

sistema de preu social en el subministrament bàsic d’aigua per a totes les 

Continuar reclamant a l'Agència Catalana de l'Aigua la condonació dels 

Vetllar per l’aplicació del protocol i del procediment d’aplicació del dret 
d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis 
públics a les empreses subministradores elaborat per l’Agència Catalana de 

novembre del 2011 , per donar compliment al punt 5 de 

Col·laborar en la implementació d'una exempció i/o bonificacions de les 
taxes d'escombraries i altres taxes tan les que estiguin vinculades a les 

les que no, per a les llars en situació de pobresa 

Demanar a les entitats bancàries que assumeixin també el seu paper en la 
solució dels conflictes en matèria d'habitatge i incentivar la seva 

os buits per a lloguer 

Mantenir i ampliar si és possible el Projecte comarcal per a la prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, que impulsa el Consorci de 

Salt i el propi Consell Comarcal del Gironès. 

Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, ACM, FMC, Síndic de Greuges, al Govern espanyol, a l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica i a la Plataforma d'Afectats per a la Hipoteca 

La Sra. Roca explica que en el darrer ple des de l'àrea de Cultura se'ls va oferir la 
de sardanes. Aquesta proposta era realitzada pel 

 class es va portar a 
terme el dia 8 de juny. Hi van assistir dos professors: el Sr. Triola i la Sra. Samsó que els 

tar molt contents i ja saben 

arribar una moció referent a la 
derogació del Reial Decret 1004/2015 que regula el procediment per l'adquisició de 
nacionalitat espanyola. Avui n'han estat parlant i hem cregut oportú disposar de més 

serà una de les mocions que 



 
 

 

La Sra. Pineda pregunta si el proper ple es portarà a terme al juliol. 
 
El Sr. President respon que sí
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                           
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

La Sra. Pineda pregunta si el proper ple es portarà a terme al juliol.  

sí.  

essió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general  
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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ri, en dono fe. 


