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PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 7/16 
Caràcter:  ordinària 
Data: vint-i-u de desembre de dos mil 
Horari: de les set i cinc minuts 
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera. S'incorpora en el punt 4.
Josep Boschdemont i Puig 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo 
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera. S'incorpora en el punt 2
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda, S'incorpora en el punt 2
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama. S'incorpora en el punt 4. S'absenta en e
el punt 9. 
 

ACTA NÚM. 7/16 

de dos mil setze (21/12/2016) 
i cinc minuts a un quart i cinc minuts de nou del vespre

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

rcís Boschdemont i Esparraguera. S'incorpora en el punt 4. 

Rimbau i Muñoz 

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Francesc Triola i Riera. S'incorpora en el punt 2 

Joan Antoni Simon i Fernández  

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA
, S'incorpora en el punt 2.  

. S'incorpora en el punt 4. S'absenta en el punt 8. S'incorpora en 
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del vespre  

GUANYEM BARCELONA -E: 

l punt 8. S'incorpora en 



 
 

 

 
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor
de 2016. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta de la sessió del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 19 d'octubre de 
la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
El president explica les millores qu
s'aprova el pressupost també el
També s'inclourà en l'apartat de la transparència 
entenedor. En relació a la comunicació interna del C
que a part de l'ús de l'internet serveix per poder comunicar les noticies important
produeixen a l'ens tant en la vessant corporativa com 
Benestar Social. Pel que fa a 
mateixa línia. Estem al 79,6% del compliment. S
consells comarcals de la demarcació
per tal de poder generar la informació d'una molt 
també s'està treballant amb diferents administracions 
òptim per la introducció d'aquestes dades.
adaptant amb l'ajuda de l'AOC
Benestar Social Gironès - Salt 
40% dels ítems i ara estan a
treballar amb l'AOC per adaptar i adequar aquest portal a les necessitats del Consorci.
nivell de Consorci hi ha la voluntat 
de les instancies electròniques de petició d'ajut
portar a terme una promoció dels Banys Àrabs.
que tenim a la comarca gestionat integram
de la bona relació que tenim amb l'ERAM farem un espot publicitari per promocionar 
aquest equipament. Aquest serà realitzat p
suposarà cap cost. Vol destacar el tema de la
entitats i ajuntaments de la comarca encapçats per G
subvenció per tal d'implantar a la 
d'impulsar i d'assessorar la cre
Girona. La voluntat del Consell Comarcal és que si aqu
de l'espai del Centre de Visitants a aquest ateneu.
un lloc de referència del cooperativisme de la comarca del Gironès
lloc ideal per fer els assessorament
formació, un espai d'audiovisuals per conferències...
fires d'aquest any. Enguany era la dotzena edició. Hi han participat 28 municipis amb
línies de transport i s'hi han transportat aproximadament 9.000 joves.
als que s'ha participat en els darrers mesos. E
seguiment amb la Diputació de Girona conjuntament amb els vuit presidents de cons
comarcals de la demarcació. E
fira de mostres de Girona i el dia 2 de novembre es va f
delegat del govern, el Sr. Casadesús.

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

Lectura i aprovació, si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 19

Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
de la sessió del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 19 d'octubre de 

amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i

Qüestions de Presidència i Gerència.  

millores que s'han portat a terme a la web. Manifesta que si avui 
s'aprova el pressupost també el penjarem a la web. Ho faran de forma més clara i amena

en l'apartat de la transparència mitjançant gràfics perquè sigui més 
ó a la comunicació interna del Consell s'ha construït

que a part de l'ús de l'internet serveix per poder comunicar les noticies important
dueixen a l'ens tant en la vessant corporativa com als treballadors d

Pel que fa a la transparència, en el portal del Consell
Estem al 79,6% del compliment. Seguim encapçalant el 

nsells comarcals de la demarcació. El 20% d'items que ens manquen s'estan treballant 
per tal de poder generar la informació d'una molt manera més automàtica.
també s'està treballant amb diferents administracions per desenvolupar el sistema més

per la introducció d'aquestes dades. En el tema de la transparència ens hem d'anar 
de l'AOC. Pel que fa al portal de la transparència del Consorci de 

Salt vam començar més tard. Al mes de setembre estaven al 
an a un 70%. Aquest 30% restant també s'està acabant de 

treballar amb l'AOC per adaptar i adequar aquest portal a les necessitats del Consorci.
hi ha la voluntat de poder fer una prova pilot de cares al 2017 d'algunes 

de les instancies electròniques de petició d'ajuts. Pel que fa a la cultura la voluntat és  
portar a terme una promoció dels Banys Àrabs. Aquest és un edifici dels més emblemàtics 

arca gestionat integrament pel Consell Comarcal del Gironès
de la bona relació que tenim amb l'ERAM farem un espot publicitari per promocionar 

Aquest serà realitzat pels alumnes que estaran d'E
suposarà cap cost. Vol destacar el tema de la creació d'un Ateneu Cooperatiu.

taments de la comarca encapçats per Gentis han presentat 
subvenció per tal d'implantar a la província de Girona un ateneu cooperatiu

la creació de cooperatives o empreses d'economia social a 
La voluntat del Consell Comarcal és que si aquest projecte fructifica es cedirà part 

de l'espai del Centre de Visitants a aquest ateneu. Volem que el Centre de Visitants sigui 
lloc de referència del cooperativisme de la comarca del Gironès. Creiem que pot ser un 

lloc ideal per fer els assessoraments i la formació atenent que disposa de les aules d
espai d'audiovisuals per conferències... Aprofita per destacar l'èx

. Enguany era la dotzena edició. Hi han participat 28 municipis amb
línies de transport i s'hi han transportat aproximadament 9.000 joves.

participat en els darrers mesos. El dia 26 d'octubre es va fer una reunió de 
seguiment amb la Diputació de Girona conjuntament amb els vuit presidents de cons
comarcals de la demarcació. El dia 28 d'octubre es va participar en la inaugura

na i el dia 2 de novembre es va fer una reunió de seguiment amb el 
delegat del govern, el Sr. Casadesús. Van participar en la comme
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rany de l’acta del proppassat 19  d'octubre 

Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
de la sessió del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 19 d'octubre de 2016 

amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 

e s'han portat a terme a la web. Manifesta que si avui 
forma més clara i amena. 
gràfics perquè sigui més 

construït una nova intranet 
que a part de l'ús de l'internet serveix per poder comunicar les noticies importants que es 

als treballadors del Consorci de 
onsell, seguim amb la 

eguim encapçalant el rànquing dels 
20% d'items que ens manquen s'estan treballant 

més automàtica. Des de l'AOC 
per desenvolupar el sistema més 

el tema de la transparència ens hem d'anar 
portal de la transparència del Consorci de 

mes de setembre estaven al 
tant també s'està acabant de 

treballar amb l'AOC per adaptar i adequar aquest portal a les necessitats del Consorci. A 
a pilot de cares al 2017 d'algunes 

Pel que fa a la cultura la voluntat és  
quest és un edifici dels més emblemàtics 

omarcal del Gironès. A partir 
de la bona relació que tenim amb l'ERAM farem un espot publicitari per promocionar 

taran d'Erasmus i no 
creació d'un Ateneu Cooperatiu. Diverses 

entis han presentat una sol·licitud de 
Girona un ateneu cooperatiu amb l'objectiu 

ació de cooperatives o empreses d'economia social a 
t projecte fructifica es cedirà part 

e el Centre de Visitants sigui 
reiem que pot ser un 

que disposa de les aules de 
per destacar l'èxit del bus de 

. Enguany era la dotzena edició. Hi han participat 28 municipis amb 8 
línies de transport i s'hi han transportat aproximadament 9.000 joves. Destaca els actes 

es va fer una reunió de 
seguiment amb la Diputació de Girona conjuntament amb els vuit presidents de consells 

l dia 28 d'octubre es va participar en la inauguració de la 
er una reunió de seguiment amb el 

Van participar en la commemoració del dia 



 
 

 

internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i el dia 
participar en l'entrega dels premis gavarres a
Consorci que van organitzar l
aquesta només anava destinada als 
a treballadors d'arreu del territori
es va celebrar un Consell d'Alcaldes amb 
Miquel Buch en el que es va
convocatòries del SOC i el greug
d'agenda explica que, com a Consorci i com a C
primer congrés sobre pobresa energètica que es va portar a terme els dies 3 i 4 de 
novembre.  
 
Pel que fa a la relació de decrets 
els quals destaca la convocatòria pública del lloc de treball de gerent 
AODL i de dos joves en pràctiques d'acord amb les convocatòries del SOC. 
 
- Donar c ompte de l'execució pressupostària del tercer trime stre de 2016.
El president comenta que se segueix amb el compliment del que pertoca. 
 
- Donar compte dels informes de morositat
 
Comenta que es va per bon camí. Ara mateix 
ens conjuntament: Consell Comarcal, C
Com a Consell comarcal es paga 
Salt a 85 dies i com a Escola 
s'estava pagant a 84,79 dies. El Consorci 
entrades al mes de novembre. Hem de mil
 
3. Aprovació del nomenament dels representants de la c orporació en 
col·legiats que siguin de la competència del Ple
 
El president explica que es nomena
Consell al Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional
 
Atès que l’article 39 del Reglament 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents al nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa;
 
Vist l'escrit de l'Ajuntament de Girona de data 15 de novembre de 2016;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Nomenar el conseller comarcal Sr. Antoni Vidal i Sastre com a representant 

del Consell Comarcal del Gironès al Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupaci

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona.
 

eliminació de la violència envers les dones i el dia 26 de novembre vam 
participar en l'entrega dels premis gavarres al municipi de Madremanya.
Consorci que van organitzar la jornada de treball comunitari. Va ser un èxit. En principi 

destinada als treballadors de la casa però finalment es va est
a treballadors d'arreu del territori. Hi va haver una gran afluència. El dia 28 de novembre 
es va celebrar un Consell d'Alcaldes amb l'assistència del preside
Miquel Buch en el que es va tractar, entre d'altres temes, la problemàtica de les 
convocatòries del SOC i el greuge existent amb el cànon de l'aigua. 

que, com a Consorci i com a Consell, van participar com a ponents en el 
primer congrés sobre pobresa energètica que es va portar a terme els dies 3 i 4 de 

la relació de decrets s'ha tramès la relació del 520/2016 al 636/2016. Entre 
la convocatòria pública del lloc de treball de gerent i 

AODL i de dos joves en pràctiques d'acord amb les convocatòries del SOC. 

ompte de l'execució pressupostària del tercer trime stre de 2016.
El president comenta que se segueix amb el compliment del que pertoca. 

Donar compte dels informes de morositat  

per bon camí. Ara mateix s'està pagant a 59 dies pel que 
ens conjuntament: Consell Comarcal, Consorci de Benestar Social i Escola de Música. 

es paga a 56 dies, com a Consorci de Benestar Social Gironès 
a 85 dies i com a Escola de Música a 53 dies. Si es compara amb el pr

pagant a 84,79 dies. El Consorci pagava a 141 dies i avui estan pagant factures 
novembre. Hem de millorar però ho estam fent i estan

Aprovació del nomenament dels representants de la c orporació en 
col·legiats que siguin de la competència del Ple . 

nomena el Sr. Antoni Vidal i Sastre com a representant del 
Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional

Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents al nomenament 

poració en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa;

Vist l'escrit de l'Ajuntament de Girona de data 15 de novembre de 2016;

tació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

omenar el conseller comarcal Sr. Antoni Vidal i Sastre com a representant 
del Consell Comarcal del Gironès al Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional. 

Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 
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26 de novembre vam 
Madremanya. Felicita l'equip de 

Va ser un èxit. En principi 
la casa però finalment es va estendre 

El dia 28 de novembre 
el president de l'ACM, el Sr. 

la problemàtica de les 
 Per acabar el tema 

participar com a ponents en el 
primer congrés sobre pobresa energètica que es va portar a terme els dies 3 i 4 de 

s'ha tramès la relació del 520/2016 al 636/2016. Entre 
i la contractació d'un 

AODL i de dos joves en pràctiques d'acord amb les convocatòries del SOC.  

ompte de l'execució pressupostària del tercer trime stre de 2016.  
El president comenta que se segueix amb el compliment del que pertoca.  

s'està pagant a 59 dies pel que fa als tres 
onsorci de Benestar Social i Escola de Música. 

de Benestar Social Gironès - 
amb el primer trimestre 

avui estan pagant factures 
lorar però ho estam fent i estan contents.   

Aprovació del nomenament dels representants de la c orporació en òrgans 

com a representant del 
Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional. 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents al nomenament 

poració en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 

Vist l'escrit de l'Ajuntament de Girona de data 15 de novembre de 2016; 

omenar el conseller comarcal Sr. Antoni Vidal i Sastre com a representant 
del Consell Comarcal del Gironès al Consell Municipal de la Formació 



 
 

 

 
4. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució,  Plantilla de personal i Relació 
de llocs de treball per a l'any 2017
 
El president manifesta que el Consell Comarcal és una 
serveis. Presten serveis delegats d'acord amb les demandes i necessitats 
ajuntaments de la comarca. El Consell és 
d'impostos. No tenim ni el capitol 1 i 
activitat. Els nostres recursos provenen bàsicament de tres fons: la Generalitat de 
Catalunya que financia la nostra columna vertebral, la Diputació de Girona i les 
aportacions dels ajuntaments.
fer. El que sí que podem fer és 
eficients i gestionar els recursos econò
manera ho hem fet fins ara i com ho volem seguir fent.
tenir aquestes peculiaritats considera que està molt treballat tant per tot l'equip de 
professionals d'aquesta casa, 
interventora. S'hi han destinat moltes hores i
pressupost molt realista. Un pressupost 
desgranat partida per partida, molt més
pot fer una visualització dels projectes, le
terme durant l'any 2017. Tenim la voluntat de ser els màxims transparents. Hem fet un 
esforç per explicar-ho i consensuar
dues Juntes de Portaveus. També e
explicar partida per partida. Han 
de música i el del Consorci de Bene
dos motius molt clars: el primer és 
Comenta que aquest any s'han atorgat més de 1.000 ajuts en relació a les dades de l'any 
passat. El segon motiu és que es vol impulsar 
programes del SOC. Remarca
quan es retarden els pagaments d'altres administracions. Agraeix l'esforç
ajutaments i la Diputació de Giro
circumstàncies i es posin al dia 
 
La Sra. Carabellido exposa que 
16.545,799,71 euros pel Consell Comarcal del Gironès 
Música. A nivell consolidat el 
17.199.243,74 euros segons el detall que s'ha fet arribar als consellers
mandat de la Llei 27/2013 LRSAL s'ha incorporat al pressupost del Consell el pressupost 
del Consorci de Benestar Social Gir
euros. Pel que respecte al pressupost del propi Consell aquest creix a nivell global un 6,13 
% respecte al pressupost de l'exercici 2016, motivat basicament per l'augment dels 
programes vinculats al SOC i pe
menjador. Enguany es presenta un pressupost amb les dades més deglossades que en 
anys anterios per facilitar el maxim la comprensió de totes les despeses vinculades als 
projectes que es porten a terme.
seguents xifres: a l'àrea de serveis tècnics, administració general de l'habitatge i 
urbanisme són continuistes amb els serveis que es presten als municipis de la comarca. 
Destaca que s'han diferenciat les dad
que tot i que no varien, s'ha fet així per deixar constància de l'impuls que s'hi està f
amb la creació de les oficines municiapals. Ara mateix en tenim a 6 sis municipis i per 
posar en valor el treball intern entre
Benestar social Gironès - Salt. En relació a la prestació del servei de recollida de residus 

Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució,  Plantilla de personal i Relació 
de llocs de treball per a l'any 2017 . 

El president manifesta que el Consell Comarcal és una administració
serveis delegats d'acord amb les demandes i necessitats 

. El Consell és una administració sense ingressos provinents 
el capitol 1 i ni el 2 d'ingressos. Aquest fet marca molt la nostra 

ls nostres recursos provenen bàsicament de tres fons: la Generalitat de 
Catalunya que financia la nostra columna vertebral, la Diputació de Girona i les 
aportacions dels ajuntaments. El camí a seguir el tenim molt marcat i poca cosa podem 

El que sí que podem fer és gestionar-ho de la millor forma possible.
s i gestionar els recursos econòmics de la millora manera possible
ho hem fet fins ara i com ho volem seguir fent. Es tracta d'un 

peculiaritats considera que està molt treballat tant per tot l'equip de 
professionals d'aquesta casa, com pels pollitics representants de les àrees, la gerent, la 

S'hi han destinat moltes hores i pensa que s'ha fet una bona feina.
n pressupost que comparat amb altres anys 

desgranat partida per partida, molt més entenedor, sense ser gaire entesos en
dels projectes, les activitats i els serveis que 
Tenim la voluntat de ser els màxims transparents. Hem fet un 

ho i consensuar-ho amb tots els grups polítics. S'han portat a terme 
També es va portar a terme una comissió informativa i es va 

. Han explicat tant el pressupost del Consell, com el de l'Escola 
el del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Aquest 

l primer és per una major despesa en ajudes de menjador. 
quest any s'han atorgat més de 1.000 ajuts en relació a les dades de l'any 

és que es vol impulsar la contractació a la comarca 
Remarca, com ha ho ha fet moltes vegades, les dificultats que tenen 

els pagaments d'altres administracions. Agraeix l'esforç
ajutaments i la Diputació de Girona. Esperen que en el proper any milloren les 

s posin al dia perquè és molt necessari.  

exposa que per a l'exercici 2017 s'ha previst u
pel Consell Comarcal del Gironès i de 743.398,56 per 

Música. A nivell consolidat el pressupost del Consell Comarcal del Gironès ascendeix a 
euros segons el detall que s'ha fet arribar als consellers

mandat de la Llei 27/2013 LRSAL s'ha incorporat al pressupost del Consell el pressupost 
del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Aquest té un import 
euros. Pel que respecte al pressupost del propi Consell aquest creix a nivell global un 6,13 
% respecte al pressupost de l'exercici 2016, motivat basicament per l'augment dels 
programes vinculats al SOC i per l'augment del servei de gestió de menjador i be

. Enguany es presenta un pressupost amb les dades més deglossades que en 
anys anterios per facilitar el maxim la comprensió de totes les despeses vinculades als 
projectes que es porten a terme. Per àrea de despesa el pressupost presenta les 
seguents xifres: a l'àrea de serveis tècnics, administració general de l'habitatge i 
urbanisme són continuistes amb els serveis que es presten als municipis de la comarca. 

n diferenciat les dades econòmiques de l'Oficina Comarcal d'Habitatge, 
que tot i que no varien, s'ha fet així per deixar constància de l'impuls que s'hi està f

nes municiapals. Ara mateix en tenim a 6 sis municipis i per 
intern entre àrees amb la implicació del tècnics del Consorci de 

Salt. En relació a la prestació del servei de recollida de residus 
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Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució,  Plantilla de personal i Relació 

administració prestadora de 
serveis delegats d'acord amb les demandes i necessitats dels 

una administració sense ingressos provinents 
Aquest fet marca molt la nostra 

ls nostres recursos provenen bàsicament de tres fons: la Generalitat de 
Catalunya que financia la nostra columna vertebral, la Diputació de Girona i les 

t marcat i poca cosa podem 
possible. Volem ser 

mics de la millora manera possible. D'aquesta 
racta d'un pressupost que tot i 

peculiaritats considera que està molt treballat tant per tot l'equip de 
els pollitics representants de les àrees, la gerent, la 

pensa que s'ha fet una bona feina. És un 
comparat amb altres anys és molt més 

, sense ser gaire entesos en el tema es 
els serveis que es volen potar a 

Tenim la voluntat de ser els màxims transparents. Hem fet un 
S'han portat a terme 

s va portar a terme una comissió informativa i es va 
ell, com el de l'Escola 

. Aquest creix un 6,13% per 
ajudes de menjador. 

quest any s'han atorgat més de 1.000 ajuts en relació a les dades de l'any 
a la comarca a través de 

, com ha ho ha fet moltes vegades, les dificultats que tenen 
els pagaments d'altres administracions. Agraeix l'esforç que fan molts 

na. Esperen que en el proper any milloren les 

per a l'exercici 2017 s'ha previst un pressupost de 
i de 743.398,56 per a l'Escola de 

el Consell Comarcal del Gironès ascendeix a 
euros segons el detall que s'ha fet arribar als consellers. D'acord amb el 

mandat de la Llei 27/2013 LRSAL s'ha incorporat al pressupost del Consell el pressupost 
. Aquest té un import de 3.969.821,21 

euros. Pel que respecte al pressupost del propi Consell aquest creix a nivell global un 6,13 
% respecte al pressupost de l'exercici 2016, motivat basicament per l'augment dels 

rvei de gestió de menjador i beques 
. Enguany es presenta un pressupost amb les dades més deglossades que en 

anys anterios per facilitar el maxim la comprensió de totes les despeses vinculades als 
Per àrea de despesa el pressupost presenta les 

seguents xifres: a l'àrea de serveis tècnics, administració general de l'habitatge i 
urbanisme són continuistes amb els serveis que es presten als municipis de la comarca. 

ques de l'Oficina Comarcal d'Habitatge, 
que tot i que no varien, s'ha fet així per deixar constància de l'impuls que s'hi està fent 

nes municiapals. Ara mateix en tenim a 6 sis municipis i per 
àrees amb la implicació del tècnics del Consorci de 

Salt. En relació a la prestació del servei de recollida de residus 



 
 

 

hi ha un increment del cost dels serveis 5,52 % motivat per les diferents demandes dels 
ajuntaments i la incorporació d'algun municipi més en la prestació del servei comarcal. 
Alhora també recull la inversió corresponent al subministrament de contenidors de 
selectiva d'acord amb la delegació que els ha fet l'ajuntament de Cassà de la Selva. Les 
despeses corresponents al tractament del rebuig i l'orgànica incorporen la prev
d'increment del cost corresponent al cànon de residus de la Generalitat de Catalunya.
l'apartat genèric d'administració general de
despesa corresponent a la campaya de sensibilització per a la recollida d'orgànica atès 
que en el moment d'elaborar el pressupost no es disposava de la corresponent resolució 
de l'Agència de Residus de Catalunya.
desglossat per una banda la redacció de l'inventari de camins publics que durant els 
exercicis 2017 i 2018 es durà a terme a nou muni
sol·licitat. Per altra banda la continuitat en la prestació del servei de gestió ene
donant suport als ajuntaments en la redacció i actua
comptabilitat energètica amb el control de totes les despeses suportades en matèria 
d'energia. Pel que respecte a l'àrea s
Consell Comarcal es realitza al Consell Consultiu de la Gent Gran
de poder assumir totes les despeses per la continuitat del projecte de cinema per la gent 
gran. Per altra banda també 
socials. Pel que fa als serveis de joventut s'incrementen un 42,83 % degut bàsicament a 
l'augment d'hores dels tècnics compartits als municipis de la comarca.
servei ara es reflexa en el capítol 1. E
a capitol 2. Per altra banda es preveu la continuitat del
garantia juvenil. Pel que fa al pressupost de l'àrea de Pomoció Eoconòmic
Treball preveu el desenvolupament dels diferents progra
d'aquesta area és d'un 40,16 %
s'incorpora a l'àrea un AODL que
segon lloc la sol·licitud de su
contractació de 33 persones i un tècnic de suport
a agents cívics, suport a la neteja i informadors energètics pel suport als projecte de 
pobresa energètica. També inclou l'assessorament a 
disminuir despeses energètiques.
tenen la primera experiència laboral a les àrees de Turisme i Medi Ambient
l'elaboració d'un pla estratègic d'ocupació per p
SOC que requereixien disposar d'aquest document de treball.
d'Ensenyament destaca l'increment de la partida de gestió de menjadors, que recull les 
xifres de la recent adjudicació 
18,83 %. La partida de beques de menjador també creix. Preveu els ajuts ja atorgats per 
la comissió informativa i una prevsió de despesa que corres
el Departament d'Ensenyame
d'educació especial i que es xifra al voltant del
d'atorgament s'ha obert una partida de despeses i ingressos pels ajuts de menjador a 
atorgar presentats fora de termini i les corresponents reclamacions. L'adjudicació del 
servei de transport escolar ha comportat un menor cost per la reorganització de 
de transport. L'aportació del Co
21.954.53 euros per poder ajustar el pressuposst de l'Escola de Música alhora que s'ha 
previst un procés de reestructuraci
cultura s'han desagregat les dades d
corresponents als Banys Àrabs detallant tots els conceptes de despeses correspents a 
subministraments i serveis i assignant el personal a cada equipament.
Les Bernardes augmenta discretament
lleuger increment en les despeses de manteniment. De les accions de promoció cultural 

hi ha un increment del cost dels serveis 5,52 % motivat per les diferents demandes dels 
s i la incorporació d'algun municipi més en la prestació del servei comarcal. 

Alhora també recull la inversió corresponent al subministrament de contenidors de 
selectiva d'acord amb la delegació que els ha fet l'ajuntament de Cassà de la Selva. Les 

s corresponents al tractament del rebuig i l'orgànica incorporen la prev
d'increment del cost corresponent al cànon de residus de la Generalitat de Catalunya.

ministració general de medi ambient destaca que no s'ha previst la 
espesa corresponent a la campaya de sensibilització per a la recollida d'orgànica atès 

que en el moment d'elaborar el pressupost no es disposava de la corresponent resolució 
de l'Agència de Residus de Catalunya. Destaca pel que fa a la planificació ambient
desglossat per una banda la redacció de l'inventari de camins publics que durant els 
exercicis 2017 i 2018 es durà a terme a nou municipis de la comarca que ho han 

Per altra banda la continuitat en la prestació del servei de gestió ene
ntaments en la redacció i actualitzacions dels PAES

comptabilitat energètica amb el control de totes les despeses suportades en matèria 
que respecte a l'àrea social inclou, per una banda, l'aportació que 

omarcal es realitza al Consell Consultiu de la Gent Gran, incrementada per tal 
de poder assumir totes les despeses per la continuitat del projecte de cinema per la gent 

també l'aportació derivada del contracte programa 
Pel que fa als serveis de joventut s'incrementen un 42,83 % degut bàsicament a 

l'augment d'hores dels tècnics compartits als municipis de la comarca.
ara es reflexa en el capítol 1. En l'exercici 2016 part d'aquesta despesa corresponia 

da es preveu la continuitat del projecte d'impulsors juvenils de 
el que fa al pressupost de l'àrea de Pomoció Eoconòmic

upament dels diferents programes del SOC.
esta area és d'un 40,16 % en relació al 2016 per les seguents accions: primer 

àrea un AODL que treballarà a l'àrea urbana sud-oest de la coma
ud de subvenció del programa Treball i Formació on es preveu la 

contractació de 33 persones i un tècnic de suport per exectutar els treballs corresponents
suport a la neteja i informadors energètics pel suport als projecte de 

També inclou l'assessorament a les families de la comarca per 
disminuir despeses energètiques. També la contratació de dos joves en pràctiques que 
tenen la primera experiència laboral a les àrees de Turisme i Medi Ambient
l'elaboració d'un pla estratègic d'ocupació per poder accedir a altres convocatòries del 
SOC que requereixien disposar d'aquest document de treball. Pel que fa a l'àrea 
d'Ensenyament destaca l'increment de la partida de gestió de menjadors, que recull les 
xifres de la recent adjudicació del servei de les escoles de Salt i que suposa un increment 

La partida de beques de menjador també creix. Preveu els ajuts ja atorgats per 
i una prevsió de despesa que correspon a l'increment de preu

senyament autoritzarà en realació als ajuts de menj
al i que es xifra al voltant dels 77.242,88 euros. Per afavorir els tràmits 

d'atorgament s'ha obert una partida de despeses i ingressos pels ajuts de menjador a 
fora de termini i les corresponents reclamacions. L'adjudicació del 

servei de transport escolar ha comportat un menor cost per la reorganització de 
L'aportació del Consell Comarcal a l'Escola de Música s'incrementa en 
s per poder ajustar el pressuposst de l'Escola de Música alhora que s'ha 

previst un procés de reestructuració intern per tal de contenir la despesa
cultura s'han desagregat les dades de la casa de cultura de Les B

rabs detallant tots els conceptes de despeses correspents a 
subministraments i serveis i assignant el personal a cada equipament.

augmenta discretament respecte del 2016 i el dels Banys À
ment en les despeses de manteniment. De les accions de promoció cultural 
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hi ha un increment del cost dels serveis 5,52 % motivat per les diferents demandes dels 
s i la incorporació d'algun municipi més en la prestació del servei comarcal. 

Alhora també recull la inversió corresponent al subministrament de contenidors de 
selectiva d'acord amb la delegació que els ha fet l'ajuntament de Cassà de la Selva. Les 

s corresponents al tractament del rebuig i l'orgànica incorporen la previsió 
d'increment del cost corresponent al cànon de residus de la Generalitat de Catalunya. En 

medi ambient destaca que no s'ha previst la 
espesa corresponent a la campaya de sensibilització per a la recollida d'orgànica atès 

que en el moment d'elaborar el pressupost no es disposava de la corresponent resolució 
Destaca pel que fa a la planificació ambiental s'ha 

desglossat per una banda la redacció de l'inventari de camins publics que durant els 
s de la comarca que ho han 

Per altra banda la continuitat en la prestació del servei de gestió energètica 
litzacions dels PAES i en la 

comptabilitat energètica amb el control de totes les despeses suportades en matèria 
l'aportació que com a 
, incrementada per tal 

de poder assumir totes les despeses per la continuitat del projecte de cinema per la gent 
ontracte programa de serveis 

Pel que fa als serveis de joventut s'incrementen un 42,83 % degut bàsicament a 
l'augment d'hores dels tècnics compartits als municipis de la comarca. La despesa del 

despesa corresponia 
projecte d'impulsors juvenils de 

el que fa al pressupost de l'àrea de Pomoció Eoconòmica i Foment del 
mes del SOC. L'increment 

en relació al 2016 per les seguents accions: primer 
oest de la comarca. En 

ormació on es preveu la 
per exectutar els treballs corresponents 

suport a la neteja i informadors energètics pel suport als projecte de 
les families de la comarca per 

e dos joves en pràctiques que 
tenen la primera experiència laboral a les àrees de Turisme i Medi Ambient. En darrer lloc 

oder accedir a altres convocatòries del 
Pel que fa a l'àrea 

d'Ensenyament destaca l'increment de la partida de gestió de menjadors, que recull les 
escoles de Salt i que suposa un increment 

La partida de beques de menjador també creix. Preveu els ajuts ja atorgats per 
a l'increment de preu que 

uts de menjador d'escoles 
Per afavorir els tràmits 

d'atorgament s'ha obert una partida de despeses i ingressos pels ajuts de menjador a 
fora de termini i les corresponents reclamacions. L'adjudicació del 

servei de transport escolar ha comportat un menor cost per la reorganització de les rutes 
ell Comarcal a l'Escola de Música s'incrementa en 

s per poder ajustar el pressuposst de l'Escola de Música alhora que s'ha 
ó intern per tal de contenir la despesa. Pel que fa a 

e la casa de cultura de Les Bernardes i les 
rabs detallant tots els conceptes de despeses correspents a 

subministraments i serveis i assignant el personal a cada equipament. El pressupost de 
respecte del 2016 i el dels Banys Àrabs hi ha un 

ment en les despeses de manteniment. De les accions de promoció cultural 



 
 

 

destaca la continuitat del projecte 
aglutinarà 16 municipis. Es preveu 
accions de difusió de l'esmentat projecte. La partida de despesa d'Escenaris baixa en 
relació a les despeses de coordinació externa i publicitat alhora que s'incrementa la 
subvenció pels ajuntametns que hi col·laboren passant a 12.000 euros.
l'àmbit de promoció i foment de l'esport, es preveu una disminució de la despesa 
corresponent a subministraments esportius atès que a final d'aquest any s'ha procedit a 
l'adquisició de diferents subministraments que estaran a disposició de les entitats durant 
l'exercici 2017. L'aportació al Consell Esportiu disminueix a raó de deixar de prestar el 
servei de dinamització dels parcs de salut.
manté invariable. En relació a les despeses corrents del Centre de Visitants del Gironès 
es preveu un petit increment en consonància amb la sol·licitud de diverses entitats del 
territori per ocupar part de l'espai 
trasllat dels tècnics de promoció econòmica a l'equipament.
consum corresponent al cost
relació a les despeses correspents als òrgans de govern s'han diferenciat despeses 
corresponents a la presidència i a la gerència de l'ens. S'ha previst un total de 14.500 
euros per a subvencións a ajuntaments i entitats, incloses les esportives, d'acord amb la 
convocatòria i les bases que en el seu dia el ple del co
respondran als criteris generals aprovats en el Pla estratègic de subvencions.
desepeses d'administració general preveuen un increment d'un 1,91%
la partida de manteniment de l'edifici, es preveuen inversions per a la renov
centraleta de telèfons amb tecnologia IP. S
plens i la sala de reunions i l'extensió dels serveis d'internet wifi en aquests espais.
pressupost tal i com marca la legislació preveu un fons de conti
imprevistos. Les despeses en amortitzaicó de deute en interessos d'operacions a curs i 
llarg termini ascendeix a 59.000 euros que suposa una minoració del 7,81% 
pressupost del 2016 degut a que 
públic representa un 0,36 % del pressupost total.
s'han desglossat de forma més acur
incrementat respecte al pressupost de l'any 2016 en un 17,41 
l'increment d'ingressos per la prestació de serveis que efectua el Consell als ajuntaments i 
a l'increment d'ingressos per la gestió de menjadors.
corrents representa el pes més important dins del globa
ingressos totals del Consell. Destaca que el 99,52 % dels ingressos del capítol 4 que es 
preveuen provenen de transferències corrents d'altres administracions públiques i 
d'aquests un 71,47 % són ingressos de la Generalitat de Ca
d'ajuntaments i de la Diputació de Girona. La incertesa en els comptes de la Generalitat 
de Catalunya ha fet també que s'hagi optat per la prudència en la pressupostació 
d'aquests ingressos. Dins dels ingressos del capítol 4 és de dest
SOC en Treball i formació, AODL, Joves en pràctiques i impulsors juvenils.
considerat l'ingrés del PUOSC per manteniment de cares a l'any 2017 i que avui ja est
confirmat. De les transferències de la Diputació 
lleuger augment, degut bàsicament a l'increment per al servei de cooperació.
La resta de conceptes d'ingrés no presenten canvis 
tret de petits ajustaments. El capítol 5 d'ingressos que
s'ha minorat considerablement degut a la davallada dels ingressos provinents dels 
dipòsits bancàris. El capítol 7 d'ingressos s'ha previst l'ingrés provinent de l'Ajuntament de 
Cassa de la Selva derivat de la compra de c
l'encàrrec efectuat per aquest mateix ajuntament.
preveuen amb el mateix import que el capítol 8 de despeses un import per a la concessió i 
atorgament de bestretes al personal.

destaca la continuitat del projecte d'Emergent i del Projecte Al Gi
Es preveu un increment de despesa per tal de millorar totes

mentat projecte. La partida de despesa d'Escenaris baixa en 
relació a les despeses de coordinació externa i publicitat alhora que s'incrementa la 
subvenció pels ajuntametns que hi col·laboren passant a 12.000 euros.

romoció i foment de l'esport, es preveu una disminució de la despesa 
corresponent a subministraments esportius atès que a final d'aquest any s'ha procedit a 
l'adquisició de diferents subministraments que estaran a disposició de les entitats durant 

L'aportació al Consell Esportiu disminueix a raó de deixar de prestar el 
servei de dinamització dels parcs de salut. La despesa de l'àrea de turisme 

En relació a les despeses corrents del Centre de Visitants del Gironès 
es preveu un petit increment en consonància amb la sol·licitud de diverses entitats del 
territori per ocupar part de l'espai per ser un Ateneu Cooperatiu. També 

ls tècnics de promoció econòmica a l'equipament. Les despeses de l'oficina de 
consum corresponent al cost del personal que atén l'oficina al Consell Comarcal.
relació a les despeses correspents als òrgans de govern s'han diferenciat despeses 

ts a la presidència i a la gerència de l'ens. S'ha previst un total de 14.500 
euros per a subvencións a ajuntaments i entitats, incloses les esportives, d'acord amb la 

que en el seu dia el ple del consell comarcal haurà d'aprovar i
respondran als criteris generals aprovats en el Pla estratègic de subvencions.

d'administració general preveuen un increment d'un 1,91%
la partida de manteniment de l'edifici, es preveuen inversions per a la renov

a de telèfons amb tecnologia IP. S'han d'adquirir monitors de TV per la sala de 
de reunions i l'extensió dels serveis d'internet wifi en aquests espais.

pressupost tal i com marca la legislació preveu un fons de contingència per possibles 
Les despeses en amortitzaicó de deute en interessos d'operacions a curs i 

llarg termini ascendeix a 59.000 euros que suposa una minoració del 7,81% 
pressupost del 2016 degut a que gaudim d'un tipus d'interès menor. La despesa en deute 
públic representa un 0,36 % del pressupost total. Pel que fa als ingressos els conceptes 
'han desglossat de forma més acurada. Respecte al capítol 3 d'ingressos es veu 

incrementat respecte al pressupost de l'any 2016 en un 17,41 % bàsicament degut a a 
l'increment d'ingressos per la prestació de serveis que efectua el Consell als ajuntaments i 
a l'increment d'ingressos per la gestió de menjadors. El capítol 4 de transferències 
corrents representa el pes més important dins del global i suposa un 84,77 % dels 

Destaca que el 99,52 % dels ingressos del capítol 4 que es 
preveuen provenen de transferències corrents d'altres administracions públiques i 
d'aquests un 71,47 % són ingressos de la Generalitat de Catalunya i un 28,53 % 

Diputació de Girona. La incertesa en els comptes de la Generalitat 
de Catalunya ha fet també que s'hagi optat per la prudència en la pressupostació 

Dins dels ingressos del capítol 4 és de destacar les subvencions del 
SOC en Treball i formació, AODL, Joves en pràctiques i impulsors juvenils.
considerat l'ingrés del PUOSC per manteniment de cares a l'any 2017 i que avui ja est

De les transferències de la Diputació de Girona aquestes es preveuen amb un 
lleuger augment, degut bàsicament a l'increment per al servei de cooperació.
La resta de conceptes d'ingrés no presenten canvis significatius respecte a l'exercici 2016, 

. El capítol 5 d'ingressos que correspon a ingressos patrimonials 
s'ha minorat considerablement degut a la davallada dels ingressos provinents dels 

El capítol 7 d'ingressos s'ha previst l'ingrés provinent de l'Ajuntament de 
Cassa de la Selva derivat de la compra de contenidors de càrrega lateral, d'acord amb 
l'encàrrec efectuat per aquest mateix ajuntament. Finalment el capítol 8 d'ingressos 
preveuen amb el mateix import que el capítol 8 de despeses un import per a la concessió i 
atorgament de bestretes al personal. En definitiva el pressupost per al 2017 del Consell 
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d'Emergent i del Projecte Al Gironès Llegim que 
de despesa per tal de millorar totes les 

mentat projecte. La partida de despesa d'Escenaris baixa en 
relació a les despeses de coordinació externa i publicitat alhora que s'incrementa la 
subvenció pels ajuntametns que hi col·laboren passant a 12.000 euros. En relació a 

romoció i foment de l'esport, es preveu una disminució de la despesa 
corresponent a subministraments esportius atès que a final d'aquest any s'ha procedit a 
l'adquisició de diferents subministraments que estaran a disposició de les entitats durant 

L'aportació al Consell Esportiu disminueix a raó de deixar de prestar el 
La despesa de l'àrea de turisme per accions es 

En relació a les despeses corrents del Centre de Visitants del Gironès 
es preveu un petit increment en consonància amb la sol·licitud de diverses entitats del 

. També es preveu el 
Les despeses de l'oficina de 
a al Consell Comarcal. En 

relació a les despeses correspents als òrgans de govern s'han diferenciat despeses 
ts a la presidència i a la gerència de l'ens. S'ha previst un total de 14.500 

euros per a subvencións a ajuntaments i entitats, incloses les esportives, d'acord amb la 
ell comarcal haurà d'aprovar i 

respondran als criteris generals aprovats en el Pla estratègic de subvencions. Per últim les 
d'administració general preveuen un increment d'un 1,91%. S'ha incrementat 

la partida de manteniment de l'edifici, es preveuen inversions per a la renovació de la 
'han d'adquirir monitors de TV per la sala de 

de reunions i l'extensió dels serveis d'internet wifi en aquests espais. El 
ngència per possibles 

Les despeses en amortitzaicó de deute en interessos d'operacions a curs i 
llarg termini ascendeix a 59.000 euros que suposa una minoració del 7,81% respecte al 

La despesa en deute 
a als ingressos els conceptes 

Respecte al capítol 3 d'ingressos es veu 
% bàsicament degut a a 

l'increment d'ingressos per la prestació de serveis que efectua el Consell als ajuntaments i 
El capítol 4 de transferències 

l i suposa un 84,77 % dels 
Destaca que el 99,52 % dels ingressos del capítol 4 que es 

preveuen provenen de transferències corrents d'altres administracions públiques i 
talunya i un 28,53 % 

Diputació de Girona. La incertesa en els comptes de la Generalitat 
de Catalunya ha fet també que s'hagi optat per la prudència en la pressupostació 

acar les subvencions del 
SOC en Treball i formació, AODL, Joves en pràctiques i impulsors juvenils. També s'ha 
considerat l'ingrés del PUOSC per manteniment de cares a l'any 2017 i que avui ja està 

aquestes es preveuen amb un 
lleuger augment, degut bàsicament a l'increment per al servei de cooperació.  

significatius respecte a l'exercici 2016, 
correspon a ingressos patrimonials 

s'ha minorat considerablement degut a la davallada dels ingressos provinents dels 
El capítol 7 d'ingressos s'ha previst l'ingrés provinent de l'Ajuntament de 

ontenidors de càrrega lateral, d'acord amb 
Finalment el capítol 8 d'ingressos 

preveuen amb el mateix import que el capítol 8 de despeses un import per a la concessió i 
n definitiva el pressupost per al 2017 del Consell 



 
 

 

Comarcal del Gironès ve marcat pel context econòmic generalitzat que força una 
contenció de la despesa a més la prudència en la formulació dels comptes i un clar eix 
vertebrador de cooperació amb els Ajunt
serveis la col·laboració mútua.
 
El Sr. Palacio manifesta que està d'acord amb el que s'ha comentat pel que fa a la 
presentació de com està treballat aquest pressupost. 
millora. Per una banda en la presenta
presentació per programes i finalment per la 
aspectes. Per una banda les coses positives i per altra les coses que des del punt de vista 
del seu grup no són tant positives.
de la presentació i també alguna de les propostes que s'estant fent com per exemple 
l'Ateneu Cooperatiu. Pensa que 
banda la diagnosi comarcal de l'estudi de la situació d'atur. Li agradaria que aquest
de projectes tinguessin un especial seguiment
existents i que és més preocupant a nivell comarcal.
manifesta que ell hi veu algunes mancançes
Per una banda la gent gran i per una altra banda el tema dels animals.
animals pensa que s'hauria de tenir en co
recollida. A Salt només l'acollida i a la resta de la comarca els dos serveis.
de tenim una especial dedicació i responsabilitat a aquest tema.
tenim alguns dispositius per millorar
millorar. Els animals independentment d'on estiguin estan abandonats hi tenim 
responsabilitat directa. Demana 
tema de la gent gran i concretament e
ens que s'ha d'aprofitar. És un espai que ha de tenir una activitat mínima i li 
saber si aquesta activitat s'està fent. En darrer lloc comenta que està reflectit en els 
pressupostos el tema de l'envelliment actiu.
Un taller d'estratègies memòtècniques no són polí
l'envelliment actiu però no ho és tot.
correspon a nivell de com s'anomena. Són conceptes diferents.
al tema de la pobresa energètica és correcte treballar
enfocant hi ha propostes que 
directament ja no tenen llum. Aquest és un fet. 
cost de les factures no correspon. L
Benestar Social Gironès - Salt no hi ha una previsió respecte aquest 
es farà per presionar a les empreses distribuidores perque no tallin la llum
accions es portaran a terme en aquest sentit. Finalment p
comenta que seria interessant treballar per impulsar aq
 
La Sra. Veray manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació en aquest punt. Fa 
molts anys que veu el pressupost del Consell Coamrcal. Aquest
tant la capatitat que té l'equip de govern és 
maniobra del que es disposa faria polítiques 
comenta que han fet una bona exposic
 
La Sra. Pujola manifesta que 
per part de la Sra. Bartrolí i de la 
Creuen que és una feina de clarificació de conceptes i comptes en un any de modificació 
de terminologies que fan que la comparació de partides no sigui fàcil
rebudes durant les darreres setmanes han aconseguit clarificar certs elements i entenem 
que de cares al proper any les partides 

Comarcal del Gironès ve marcat pel context econòmic generalitzat que força una 
contenció de la despesa a més la prudència en la formulació dels comptes i un clar eix 
vertebrador de cooperació amb els Ajuntaments de la Comarca per a la prestació de 
serveis la col·laboració mútua.   

El Sr. Palacio manifesta que està d'acord amb el que s'ha comentat pel que fa a la 
presentació de com està treballat aquest pressupost. És evident que hi ha hagut una 

en la presentació que ho ha fet més entenedor, per l'altra en la 
i finalment per la presentació orgànica.

Per una banda les coses positives i per altra les coses que des del punt de vista 
del seu grup no són tant positives. Pel que fa a les positives creu que és positiva
de la presentació i també alguna de les propostes que s'estant fent com per exemple 

ensa que aquesta és una bona proposta i és encertada.
la diagnosi comarcal de l'estudi de la situació d'atur. Li agradaria que aquest

de projectes tinguessin un especial seguiment. Manifesta que l'atur és 
preocupant a nivell comarcal. Per que fa a la part menys positiva, 

ell hi veu algunes mancançes. Algunes s'hauria de tenir cura d'atendre
Per una banda la gent gran i per una altra banda el tema dels animals.
animals pensa que s'hauria de tenir en compte que nosaltres tenim delegada

Salt només l'acollida i a la resta de la comarca els dos serveis.
enim una especial dedicació i responsabilitat a aquest tema. Li agradaria saber si 

tenim alguns dispositius per millorar. Creu que s'ha de ser conscient que hi ha coses a 
millorar. Els animals independentment d'on estiguin estan abandonats hi tenim 

Demana informació sobre l'activitat feta pel consell comarcal en el 
tema de la gent gran i concretament el Consell Consultiu de la Gent Gran

que s'ha d'aprofitar. És un espai que ha de tenir una activitat mínima i li 
s'està fent. En darrer lloc comenta que està reflectit en els 

'envelliment actiu. Creu que s'han de dir les coses pel seu nom. 
tègies memòtècniques no són polítiques d'envelliment actiu, forma part de 

l'envelliment actiu però no ho és tot. Tal i com està reflectit en el pressupost pensa que 
a nivell de com s'anomena. Són conceptes diferents. Per altra banda 

al tema de la pobresa energètica és correcte treballar-hi però creu que tal com 
propostes que es fan a les famílies que estan desfassades

directament ja no tenen llum. Aquest és un fet. Creu que recomanar com disminuir el seu 
s factures no correspon. Li preocupa perquè en el pressupost del Consorci de 

Salt no hi ha una previsió respecte aquest tema
per presionar a les empreses distribuidores perque no tallin la llum

accions es portaran a terme en aquest sentit. Finalment pel que fa a l'Escola de Música 
comenta que seria interessant treballar per impulsar aquest ens que és molt important.

La Sra. Veray manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació en aquest punt. Fa 
pressupost del Consell Coamrcal. Aquest és totalment finalist

l'equip de govern és limitada. El seu grup amb el poc marge de 
maniobra del que es disposa faria polítiques molt diferents. No hi votarà en contra

bona exposició.  

manifesta que des del seu grup en primer lloc vol reconèixer la feina 
part de la Sra. Bartrolí i de la Sra. Dalmau i la resta del seu equip. 

Creuen que és una feina de clarificació de conceptes i comptes en un any de modificació 
ue la comparació de partides no sigui fàcil

rebudes durant les darreres setmanes han aconseguit clarificar certs elements i entenem 
que de cares al proper any les partides seran comparables en la seva majoria.
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Comarcal del Gironès ve marcat pel context econòmic generalitzat que força una 
contenció de la despesa a més la prudència en la formulació dels comptes i un clar eix 

aments de la Comarca per a la prestació de 

El Sr. Palacio manifesta que està d'acord amb el que s'ha comentat pel que fa a la 
s evident que hi ha hagut una 

ció que ho ha fet més entenedor, per l'altra en la 
presentació orgànica. Vol parlar de dos 

Per una banda les coses positives i per altra les coses que des del punt de vista 
creu que és positiva la millora 

de la presentació i també alguna de les propostes que s'estant fent com per exemple 
és una bona proposta i és encertada. Per altra 

la diagnosi comarcal de l'estudi de la situació d'atur. Li agradaria que aquests tipus 
Manifesta que l'atur és un dels problemes 

la part menys positiva, 
. Algunes s'hauria de tenir cura d'atendre-les. 

Per una banda la gent gran i per una altra banda el tema dels animals. Pel que fa als 
tres tenim delegada l'acollida i la 

Salt només l'acollida i a la resta de la comarca els dos serveis. Creu que s'ha 
Li agradaria saber si 

conscient que hi ha coses a 
millorar. Els animals independentment d'on estiguin estan abandonats hi tenim 

informació sobre l'activitat feta pel consell comarcal en el 
l Consell Consultiu de la Gent Gran. Creu que és un 

que s'ha d'aprofitar. És un espai que ha de tenir una activitat mínima i li agradaria 
s'està fent. En darrer lloc comenta que està reflectit en els 

reu que s'han de dir les coses pel seu nom. 
d'envelliment actiu, forma part de 

Tal i com està reflectit en el pressupost pensa que no 
Per altra banda pel que fa 

hi però creu que tal com s'està 
estan desfassades. Moltes d'elles 

Creu que recomanar com disminuir el seu 
i preocupa perquè en el pressupost del Consorci de 

tema. Vol saber què 
per presionar a les empreses distribuidores perque no tallin la llum i quines altres 

el que fa a l'Escola de Música 
uest ens que és molt important.  

La Sra. Veray manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació en aquest punt. Fa 
és totalment finalista i per 

l seu grup amb el poc marge de 
hi votarà en contra i 

des del seu grup en primer lloc vol reconèixer la feina feta 
Sra. Dalmau i la resta del seu equip. Els vol felicitar. 

Creuen que és una feina de clarificació de conceptes i comptes en un any de modificació 
ue la comparació de partides no sigui fàcil. Les explicacions 

rebudes durant les darreres setmanes han aconseguit clarificar certs elements i entenem 
seran comparables en la seva majoria. Si bé la 



 
 

 

feina del personal de la casa és totalment inquestionable han 
haver vist més esforç en les partides socials.
han trobat a faltar més aposta per la gent més desafavorida
vinculats a la renda mínima d'inserció o pels aturats de 
creació d'empreses i ocupaci
Demanen que de cares a posteriors pressupostos les aportacions sigui totalment 
indiscutibles. Creuen que no han sortit de la crisi
malauradament sembla que els esforços necessaris ja no siguin tan importants quan 
segurament ho són més que mai
segons importants estudis realitzats per la fundació ADECO mai torn
ocupació. Exposa que aquests estudis els diuen coses com per exemple que set de cada 
deu persones aturades de llarga 
que fa a termes d'organització la creació de les bases per a l'atorg
restant subjectivitat i prerrogativa a la presidència
millora de la transparència. Els sembla bé
tots vostès ja saben i que és que el seu partit pol
dels consells comarcals no és el més optim possible. El pes de la branca política, 
aportacions als grups comarcals i les retribucions 
dels nostres ajuntaments no van en la
opció. Consells comarcals sí però s'ha de deixar clar que el seu funcionament ha de 
variar. No creuen que la partida destinada a ò
euros hagi de ser tres vegades superio
superior a la de promoció cultural,
es destina per l'administració general del medi ambient.
que ara votaran s'han clarificat separant la partida de retribució 
presidència en un punt més per la 
la transparència, la millora de la gestió, el manteniment de partides socials, tot i que 
millorables, el funcionament del departament de ge
que avui el seu grup faci una valoració general positiva
a l'abstenció. És la carrega politica que al seu e
consell comarcal que creiem tant imprescincible 
lloc li diu al president: lo que aquí vale es el equipo y no el politico.
 
La Sra. Pineda anuncia l'abstenció
l'han precedit agraeix a tot l'equip tècnic que ha participat en la en l'elaboració 
pressupost pel que fa a l'especificació de determinades partides que el fan més 
transparent i assequible al seu enten
explicar-lo amb dues Juntes de P
comparatiu que els ha facilitat molt la feina. L'abstenció ve det
d'un pressupost finalista amb poc marge de maniobra.
comarcal ja tenen una destinació clara i per tant poca cosa es pot fer més. Els agradaria 
destacar en positiu els avenços que s'han fet pel que fa a l'oficina d'habitatge, 
implementació en el territori i la consolidació 
l'enfoc que ha començat a tenir en els darrers temps el tema de l'energia i les dificulta
que tenen les famílies en aq
s'està caminant en la direcció correcta. 
escolar tenint en compte que aquesta és
pel que fa al SOC i les aportacions i tasques de desenvolupa el Consell
d'ocupació. L'abstènció ve determinada per: tot i que hi ha hagut un
Contracte programa no és sufic
que prové de la Generalitat de Catalun
aplicar el que rep al territori. Creuen que és insuficient i pensen que les retallades que es 

de la casa és totalment inquestionable han de dir que els agradaria 
haver vist més esforç en les partides socials. Creiem que en la nevu
han trobat a faltar més aposta per la gent més desafavorida. Posa l'exemple dels 
vinculats a la renda mínima d'inserció o pels aturats de llarga durada.
creació d'empreses i ocupació creuen que les aportacions són més simboliques

que de cares a posteriors pressupostos les aportacions sigui totalment 
Creuen que no han sortit de la crisi, ni les persones

malauradament sembla que els esforços necessaris ja no siguin tan importants quan 
segurament ho són més que mai. Manifesta que s'ha d'inveritir en certs 
segons importants estudis realitzats per la fundació ADECO mai torn

quests estudis els diuen coses com per exemple que set de cada 
deu persones aturades de llarga durada de més de 45 anys no tornaran

termes d'organització la creació de les bases per a l'atorgament de subvencions
ogativa a la presidència, entenen que és un esforç adicional a la 

. Els sembla bé. Com a últim punt vol incidir en quelcom que 
és que el seu partit polític considera que el funcionament actual 

als no és el més optim possible. El pes de la branca política, 
aportacions als grups comarcals i les retribucions que cobren a banda del que perceben 
dels nostres ajuntaments no van en la línia del que defensen ni contemplen com a millor 
opció. Consells comarcals sí però s'ha de deixar clar que el seu funcionament ha de 

uen que la partida destinada a òrgans polítics que és de més de 350.000 
euros hagi de ser tres vegades superior a la d'informació i promoció turística, tres vegades 

rior a la de promoció cultural, tres vegades més que la de joventut o superior a la que 
es destina per l'administració general del medi ambient. Pel altra banda els pressupostos 

an clarificat separant la partida de retribució de 
presidència en un punt més per la seva transparència. Els indiscutibles esforços fets per 
la transparència, la millora de la gestió, el manteniment de partides socials, tot i que 

onament del departament de gerència i els professionals de la casa fan 
que avui el seu grup faci una valoració general positiva. Aquest fet equilibra el seu vot cap 

s la carrega politica que al seu entendre desvirtua la
consell comarcal que creiem tant imprescincible com de necessaria redefinició. E

o que aquí vale es el equipo y no el politico.  

abstenció del seu grup. En primer lloc tal i com ho han fet els que 
l'han precedit agraeix a tot l'equip tècnic que ha participat en la en l'elaboració 

pel que fa a l'especificació de determinades partides que el fan més 
transparent i assequible al seu enteniment. També agraeixen l'esforç que s'h

lo amb dues Juntes de Portaveus, a la comissió informativa, i presentant
comparatiu que els ha facilitat molt la feina. L'abstenció ve determinada perquè es tracta 

amb poc marge de maniobra. Els diners que arriben al
comarcal ja tenen una destinació clara i per tant poca cosa es pot fer més. Els agradaria 
destacar en positiu els avenços que s'han fet pel que fa a l'oficina d'habitatge, 

ó en el territori i la consolidació de les oficines ja existents. També en positiu 
l'enfoc que ha començat a tenir en els darrers temps el tema de l'energia i les dificulta
que tenen les famílies en aquest sentit. Queda camp per recorrer però 
s'està caminant en la direcció correcta. Felicita per l'increment en les ajudes de manjador 
escolar tenint en compte que aquesta és una necessitat existent. També per les millores 

fa al SOC i les aportacions i tasques de desenvolupa el Consell
determinada per: tot i que hi ha hagut un

Contracte programa no és suficient al seu entendre. Saben que no depèn del Co
vé de la Generalitat de Catalunya. Són conscients que el con

al territori. Creuen que és insuficient i pensen que les retallades que es 
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de dir que els agradaria 
Creiem que en la nevulosa de conceptes 

. Posa l'exemple dels temes 
llarga durada. En relació a la 

que les aportacions són més simboliques. 
que de cares a posteriors pressupostos les aportacions sigui totalment 

ni les persones ni les empreses, i 
malauradament sembla que els esforços necessaris ja no siguin tan importants quan 

certs col·lectius que 
segons importants estudis realitzats per la fundació ADECO mai tornaran a ternir 

quests estudis els diuen coses com per exemple que set de cada 
da de més de 45 anys no tornaran a trobar feina. Pel 

ament de subvencions, 
que és un esforç adicional a la 

incidir en quelcom que 
ític considera que el funcionament actual 

als no és el més optim possible. El pes de la branca política, les 
que cobren a banda del que perceben 

nia del que defensen ni contemplen com a millor 
opció. Consells comarcals sí però s'ha de deixar clar que el seu funcionament ha de 

rgans polítics que és de més de 350.000 
r a la d'informació i promoció turística, tres vegades 

tres vegades més que la de joventut o superior a la que 
Pel altra banda els pressupostos 

de la gerència i de la 
transparència. Els indiscutibles esforços fets per 

la transparència, la millora de la gestió, el manteniment de partides socials, tot i que 
rència i els professionals de la casa fan 

fet equilibra el seu vot cap 
ntendre desvirtua la funció d'aquest 

com de necessaria redefinició. En darrer 

. En primer lloc tal i com ho han fet els que 
l'han precedit agraeix a tot l'equip tècnic que ha participat en la en l'elaboració d'aquest 

pel que fa a l'especificació de determinades partides que el fan més 
l'esforç que s'ha fet per 

ortaveus, a la comissió informativa, i presentant-los un 
erminada perquè es tracta 

Els diners que arriben al consell 
comarcal ja tenen una destinació clara i per tant poca cosa es pot fer més. Els agradaria 
destacar en positiu els avenços que s'han fet pel que fa a l'oficina d'habitatge, en la seva 

de les oficines ja existents. També en positiu 
l'enfoc que ha començat a tenir en els darrers temps el tema de l'energia i les dificultats 

st sentit. Queda camp per recorrer però manifesta que 
elicita per l'increment en les ajudes de manjador 
una necessitat existent. També per les millores 

fa al SOC i les aportacions i tasques de desenvolupa el Consell en tema 
determinada per: tot i que hi ha hagut una millora en el 

. Saben que no depèn del Consell sinó 
nsell és el que fa és 

al territori. Creuen que és insuficient i pensen que les retallades que es 



 
 

 

van aplicar fa temps no s'han recuperat en la seva totalitat. La situació actual és que 
moltes famílies tenen necessitats per la seva subsistència diàr
més positiva que l'any anterior d
afirmatiu.  
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu grup s'abstindrà pel que han dit en els darrers anys
hi ha cap novetat. Són un pressupo
és evident. Pel que fa a l'est
també per la ciutadania i aixó és molt positiu.
seu grup governés no serien així.
Partint de la base que és evide
consell comarcal el que decideix on va el finançament
les que diuen on han d'anar. Per aquest motiu no criticaran el pressupost en la seva gran 
totalitat perquè és finalista. Comenta 
de cooperació local amb un import de 900.000 euros que és per estructural que el s
grup destinaria diferent. Posa l'exemple de sous i assignacions. Comenta que no entrarà 
en temes com la pobresa energètica 
ha d'ajudar als municipis en tot el que pugui
la Generalitat de Catalunya que és la que legisla
finançament a la normativa perquè es pugui
aquests temes i calen esforços compartits: ajuntament
Generaltiat de Catalunya. Hi h
posa l'exemple que s'ingressen 39.000 euros del Consorci de Benestar Social 
Salt. Aquesta és una partida que el seu grup critica.
un esforç imporntat des de que 
serveis socials. Els municipis també h
Hi aporten tota la infraestructura a banda del qu
per deixar els seus espais en conceptes que els ajuntaments assum
no ho imputen al Consorci. Es tracta d'
que entenem nosaltres per un
municipis. Creu que cobrar aquesta quantitat que saben que acabaran pagant la resta de 
municipis no és correcte. Creu que
desapareixessin. Seria una mostra de la voluntat politica de treball cap als ajuntaments i 
no de que els ajuntaments ho acabin pagant tot.
respecte a l'ateneu cooperatiu. El seu municipi hi està donant suport i hi estem molt 
implicats, així com també altres municipis
aquest pressupost es preveu 
cessió de l'espai del Centre de Visitants a Sarrià de Ter. 
euros és que no s'està cedint sinó que 
que no només es correspon a llum i aigua. Aquest import es podria destinar a coses molt 
més interessants. Els ajuntamens hi aposten i en canvi el Co
espai. Aprofita per dir que cedeix
gratuitament. Perquè aquest 
ajuntaments posen gratuitament els espais, l'aigua i l'electricitat... 
interessen i fan un esforç i veu que el Consell no ho fa. 
preocupant. Aquest és un tema que al seu grup no li ha agradat.
del consell és aprofitar una infraetructura que en el seu moment s'hi va apostar, amb 
diners públics, i que no ha funcionat.
ara no s'hi han de posar coses a qualsevol preu.
donar una importancia i ajudar
no els agraden. Aquests detalls 

van aplicar fa temps no s'han recuperat en la seva totalitat. La situació actual és que 
moltes famílies tenen necessitats per la seva subsistència diària. Tot i que tenen una visió 

positiva que l'any anterior del pressupost no és suficient com per donar

El Sr. Cornellà comenta que el seu grup s'abstindrà pel que han dit en els darrers anys
ón un pressupostos que se'ls han explicat molt bé i 

tructura són més entendors no només pels consellers sinó 
també per la ciutadania i aixó és molt positiu. Però es tracta d'uns pressupostos que si 

rien així. No serien ni millors ni pitjors però serien diferents.
Partint de la base que és evident que la majoria d'ingressos són finalistes i 

comarcal el que decideix on va el finançament sinó que són 
diuen on han d'anar. Per aquest motiu no criticaran el pressupost en la seva gran 

Comenta però que hi ha petites parts com 
de cooperació local amb un import de 900.000 euros que és per estructural que el s

osa l'exemple de sous i assignacions. Comenta que no entrarà 
en temes com la pobresa energètica perquè enten que no pertoca al Consell. E

s municipis en tot el que pugui ja que aquesta és feina dels ajun
la Generalitat de Catalunya que és la que legisla. Creu que la Generalitat 

a la normativa perquè es pugui complir adequadament.
aquests temes i calen esforços compartits: ajuntaments, consells coma

Hi ha altres temes que no els agraden en el tema d'ing
exemple que s'ingressen 39.000 euros del Consorci de Benestar Social 

una partida que el seu grup critica. Comenta que tot
que fa uns 5 o 6 anys es va augmentar molt 

pis també hi aporten els locals, els subministrament,
i aporten tota la infraestructura a banda del que es paga. El Consell això no ho fa i cob

en conceptes que els ajuntaments assumeixen com a propis i 
Es tracta d'una quantitat petita però la idea 

que entenem nosaltres per un ens públic supramunicipal és que hi és 
. Creu que cobrar aquesta quantitat que saben que acabaran pagant la resta de 

municipis no és correcte. Creu que es podria fer un esforç perquè aquests 39.000 euros 
mostra de la voluntat politica de treball cap als ajuntaments i 

no de que els ajuntaments ho acabin pagant tot. Un altre tema que també el fa patir és 
ooperatiu. El seu municipi hi està donant suport i hi estem molt 

altres municipis. Ha tingut una sorpresa quan 
aquest pressupost es preveu un ingrés de 16.000 euros de l'ateneu c

l'espai del Centre de Visitants a Sarrià de Ter. Si es preten
s'està cedint sinó que s'està cobrant. Creu que és un import molt elevat 

que no només es correspon a llum i aigua. Aquest import es podria destinar a coses molt 
Els ajuntamens hi aposten i en canvi el Consell cobra per deixar un 
dir que cedeix un espai de promoció econòmica del municipi de Celrà 

aquest és un tema que interessa al territori.
gratuitament els espais, l'aigua i l'electricitat... 

i fan un esforç i veu que el Consell no ho fa. Aquestes coses els acaben 
un tema que al seu grup no li ha agradat. Creuen que la voluntat 

s aprofitar una infraetructura que en el seu moment s'hi va apostar, amb 
i que no ha funcionat. Aquestes coses poden passar, 

ara no s'hi han de posar coses a qualsevol preu. Als ateneus cooperatius els han de 
donar una importancia i ajudar-los. Són detalls, perquè es tracta de quantitats petites

detalls donen la sensació que hi ha un cert partidisme de defensa 
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van aplicar fa temps no s'han recuperat en la seva totalitat. La situació actual és que 
ia. Tot i que tenen una visió 

el pressupost no és suficient com per donar-hi el vot 

El Sr. Cornellà comenta que el seu grup s'abstindrà pel que han dit en els darrers anys: no 
stos que se'ls han explicat molt bé i que s'han millorat 

més entendors no només pels consellers sinó 
Però es tracta d'uns pressupostos que si el 

No serien ni millors ni pitjors però serien diferents. 
n finalistes i que no és el 

són les administracions 
diuen on han d'anar. Per aquest motiu no criticaran el pressupost en la seva gran 

com per exemple el fons 
de cooperació local amb un import de 900.000 euros que és per estructural que el seu 

osa l'exemple de sous i assignacions. Comenta que no entrarà 
perquè enten que no pertoca al Consell. El Consell 

ja que aquesta és feina dels ajuntaments i de 
. Creu que la Generalitat hauria de posar 

complir adequadament. Calen esforços en 
s, consells comarcals, diputacions, 

en el tema d'ingressos i 
exemple que s'ingressen 39.000 euros del Consorci de Benestar Social Gironès - 

ots els consistoris fan 
va augmentar molt el cost dels 
els subministrament, la neteja... 

l Consell això no ho fa i cobra 
eixen com a propis i 

la idea és significativa. El 
hi és per ajudar als 

. Creu que cobrar aquesta quantitat que saben que acabaran pagant la resta de 
es podria fer un esforç perquè aquests 39.000 euros 

mostra de la voluntat politica de treball cap als ajuntaments i 
re tema que també el fa patir és 

ooperatiu. El seu municipi hi està donant suport i hi estem molt 
a tingut una sorpresa quan ha vist que en 

e l'ateneu cooperatiu per la 
i es pretenen cobrar 16.000 

Creu que és un import molt elevat 
que no només es correspon a llum i aigua. Aquest import es podria destinar a coses molt 

ell cobra per deixar un 
mica del municipi de Celrà 

és un tema que interessa al territori. Comenta que els 
gratuitament els espais, l'aigua i l'electricitat... en temes que 

Aquestes coses els acaben 
Creuen que la voluntat 

s aprofitar una infraetructura que en el seu moment s'hi va apostar, amb 
 no diu que no, però 

ateneus cooperatius els han de 
Són detalls, perquè es tracta de quantitats petites, que 

la sensació que hi ha un cert partidisme de defensa 



 
 

 

de cadascú. Hi ha unes estructures a mantenir i més que defensar la parcel·la
de defencsar la parcel·la col·lectiva.
El Sr. Puigtió dóna les gràcies als 
de govern perquè han estat uns press
perfectament. Són uns pressupostos que s'acosten més a la realitat i fan que tant la dreta 
com l'esquerra avui s'abstinguin. Estem contents de tirar aquets pressupostos endavant.
 
El president agraeix que tots els grups hagin agraï
tècnics. S'ha fet una feina mol
Cornellà li respon que en el cas del Consorci de Benestar So
indirectes d'aquest ens s'han de pagar.
Consell és finalista i al cap i a la fi algu ha de pagar aquestes despeses.
no és la formula adient. El debat 
Pujola respon que quan des del Govern hi hagi el debat del model d'organització territorial 
des del partit de Ciutadans tindran 
dels consells comarcals tal i com és ara
Palacio no sap si li parlava de conceptes o de partides econòmiques
en compte la gent gran a través del Consell
fa molts anys que es porta a terme. Tenen present la competència que tenen,
que han de desenvolupar, els convenis 
protectora. Finalment pel que fa
d'existència, continuen amb la seva gestió i hi són 
realistes i finalistes.  
 
El Sr. Vidal comenta, pel que fa als ateneus cooperatius
publicat la Generalitat de Catalunya 
despeses de llum, aigua i calefacció.
entitat agrupada, vam pensar que seria millor ser una enti
convocatòria permet que aquests elements es puguin percebre econòmicament
pot generar una factura. Si 
aquetes despeses i quantificar
l'espai, s'ha cregut convenient quantificar
pel territori. El consell ingressa
finançarà aquests imports. Aquest pot servir per a la 
que pot aportar un benefici per revertir en tasques que s'han de portar a terme. 
 
L’article 162 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 (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren:

a) El pressupost de la mateixa entitat.

b) Els dels organismes autònoms que en depenen.

c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les 

les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.

 

i ha unes estructures a mantenir i més que defensar la parcel·la
parcel·la col·lectiva.  

El Sr. Puigtió dóna les gràcies als tècnics pel treball que han desenvolupat i gràcies al soci 
de govern perquè han estat uns pressupostos molt més treballats que s'han explicat 

Són uns pressupostos que s'acosten més a la realitat i fan que tant la dreta 
bstinguin. Estem contents de tirar aquets pressupostos endavant.

s els grups hagin agraït les tasca realitzada p
lt més entendora i compartida. Pel que fa a l'aportació del Sr. 

cas del Consorci de Benestar Social Gironès 
s'han de pagar. Al principi ha explicat que el pressupost del 

finalista i al cap i a la fi algu ha de pagar aquestes despeses.
El debat de com fer-ho hi pot ser. Pel que fa al

que quan des del Govern hi hagi el debat del model d'organització territorial 
l partit de Ciutadans tindran molta feina però de moment la real

tal i com és ara i s'han de gestionar. Pel que fa al que ha dit el Sr. 
Palacio no sap si li parlava de conceptes o de partides econòmiques. Manifesta que tenen 
en compte la gent gran a través del Consell Consultiu. Pel que fa a la recollida d'animals 

lts anys que es porta a terme. Tenen present la competència que tenen,
els convenis signats amb els ajuntmants i les relacions amb la 

Finalment pel que fa a L'Escola de Música del Gironès, que celebra 26 anys 
d'existència, continuen amb la seva gestió i hi són hi. Els pressupostos estan ajustats, són 

pel que fa als ateneus cooperatius, que la convocatòria que ha 
publicat la Generalitat de Catalunya en els elements justificables no es poden

calefacció. Des del Consell, tenint en compte que 
vam pensar que seria millor ser una entitat col·laboradora. Atès que la 

convocatòria permet que aquests elements es puguin percebre econòmicament
 finalment la convocatòria ho permet es podrien imput

aquetes despeses i quantificar-les. Atentent que es podria utilitzar el tema de
'espai, s'ha cregut convenient quantificar-ho. No es tracta de recaptar. Es fa una aposta 

El consell ingressarà aquest import perquè la Generalitat 
Aquest pot servir per a la redacció d'un pla estratègic. 

un benefici per revertir en tasques que s'han de portar a terme. 

L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
ladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 

pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 

i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent; 

text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

El pressupost de la mateixa entitat. 

Els dels organismes autònoms que en depenen. 

Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de 

les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
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i ha unes estructures a mantenir i més que defensar la parcel·la propia hem 

tècnics pel treball que han desenvolupat i gràcies al soci 
postos molt més treballats que s'han explicat 

Són uns pressupostos que s'acosten més a la realitat i fan que tant la dreta 
bstinguin. Estem contents de tirar aquets pressupostos endavant.  

realitzada pels serveis 
Pel que fa a l'aportació del Sr. 
cial Gironès - Salt els costos 

que el pressupost del 
finalista i al cap i a la fi algu ha de pagar aquestes despeses. Potser té raó que 

Pel que fa al que ha dit la Sra. 
que quan des del Govern hi hagi el debat del model d'organització territorial 

a realitat és la constitució 
Pel que fa al que ha dit el Sr. 

. Manifesta que tenen 
la recollida d'animals 

lts anys que es porta a terme. Tenen present la competència que tenen, les tasques 
amb els ajuntmants i les relacions amb la 

, que celebra 26 anys 
hi. Els pressupostos estan ajustats, són 

la convocatòria que ha 
en els elements justificables no es poden imputar les 

tenint en compte que sóm una 
tat col·laboradora. Atès que la 

convocatòria permet que aquests elements es puguin percebre econòmicament el Consell 
ho permet es podrien imputar 

ia utilitzar el tema del lloguer de 
e recaptar. Es fa una aposta 

neralitat provablement 
redacció d'un pla estratègic. Creu 

un benefici per revertir en tasques que s'han de portar a terme.  

L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
ladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 

pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 

i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 

 

text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 

societats mercantils el capital social de 



 
 

 

El projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l'exercici 2017
figura integrat pel de la Corporació i el de l’organisme autònom Escola de
Gironès; 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i 
control de l’administració pública a la qual estan 
que els consorcis han de formar part dels pressupostos de l’administració pública 
d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal del Gironès és el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt; 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL i l'informe 
sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat press
deute; 
 
Vista la memòria de la Presidència i de la Gerència de data 12 de desembre de 2
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del 
grup d'ERC-AM i l'abstenció del grup de la CUP
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM
grup del PP.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar inicialment el pressupost general del Consell Comarcal del Gironès 

per a l’exercici 2017, l'import consolidat del qual en els seus estats de 
despeses i d'ingressos és de 17.199.243,74 
NORANTA-NOU MIL DOS
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) constituït segons detall que s’indica a 
continuació: 

 
DESPESES 

   

Cap. 1  DESPESES DE PERSONAL 

Cap. 2 
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

Cap. 3 DESPESES FINANCERES 

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

Cap. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 

Cap. 6 INVERSIONS REALS 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 

TOTAL   

  

  INGRESSOS 
 

 
  

Cap. 1  IMPOSTOS DIRECTES 

Cap. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 

Cap. 3 
 

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

Cap. 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 

El projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l'exercici 2017
figura integrat pel de la Corporació i el de l’organisme autònom Escola de

D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i 
control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix precepte legal disposa 
que els consorcis han de formar part dels pressupostos de l’administració pública 
d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal del Gironès és el Consorci de 

 

rme emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL i l'informe 
sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del 

Vista la memòria de la Presidència i de la Gerència de data 12 de desembre de 2

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

EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA

ncia s'aprova el següent acord: 

Aprovar inicialment el pressupost general del Consell Comarcal del Gironès 
per a l’exercici 2017, l'import consolidat del qual en els seus estats de 
despeses i d'ingressos és de 17.199.243,74 € (DISSET MILIONS CENT 

NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA TRES EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS) constituït segons detall que s’indica a 

CONSELL 
 

EMG 
 

TOTAL ABANS 
CONSOLIDACIÓ 

AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ

2.286.892,92 684.378,56 2.971.271,48   

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
8.634.086,39 30.820,00 8.664.906,39   

10.500,00 200,00 10.700,00   

5.389.367,40 23.000,00 5.412.367,40 

5.000,00 0,00 5.000,00   

167.453,00 5.000,00 172.453,00   

0,00 0,00 0,00   

4.000,00 0,00 4.000,00   

48.500,00 0,00 48.500,00   

16.545.799,71 743.398,56 17.289.198,27 

    

    CONSELL 
 

EMG 
 

TOTAL ABANS 
CONSOLIDACIÓ 

AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ

0,00 0,00 0,00   

0,00 0,00 0,00   

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
2.375.427,86 541.444,03 2.916.871,89   

14.026.218,85 201.954,53 14.228.173,38 

500,00 0,00 500,00   

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00     

139.653,00 0,00 139.653,00   

4.000,00 0,00 4.000,00   
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El projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l'exercici 2017 
figura integrat pel de la Corporació i el de l’organisme autònom Escola de Música del 

D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i 

adscrits. El mateix precepte legal disposa 
que els consorcis han de formar part dels pressupostos de l’administració pública 
d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal del Gironès és el Consorci de 

rme emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL i l'informe 
upostària i del límit del 

Vista la memòria de la Presidència i de la Gerència de data 12 de desembre de 2016; 

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

GUANYEM BARCELONA-E i del 

Aprovar inicialment el pressupost general del Consell Comarcal del Gironès 
per a l’exercici 2017, l'import consolidat del qual en els seus estats de 

€ (DISSET MILIONS CENT 
CENTS QUARANTA TRES EUROS AMB 

QUATRE CÈNTIMS) constituït segons detall que s’indica a 

AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

2.971.271,48 

8.664.906,39 

10.700,00 

89.954,53 5.322.412,87 

5.000,00 

172.453,00 

0,00 

4.000,00 

48.500,00 

89.954,53 17.199.243,74 

 

 AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

0,00 

0,00 

2.916.871,89 

89.954,53 14.138.218,85 

500,00 

0,00 

139.653,00 

4.000,00 



 
 

 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 

TOTAL   

 
Segon. Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2017 del Consorci de Benestar 

Social Gironès Salt

del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic:

 

TOTAL DESPESES     

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 

CAPÍTOL  2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAPÍTOL  3 DESPESES FINANCERES 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL 5 FONS CONTINGÈNCIA 

CAPÍTOL  6 INVERSIONS REALS 

CAPÍTOL  7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL  8 ACTIUS FINANCERS 

CAPÍTOL  9 PASSIUS FINANCERS 

TOTAL DESPESES     

 

INGRESSOS     

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 

CAPÍTOL  2 IMPOSTOS INDIRECTES 

CAPÍTOL  3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

CAPÍTOL  6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CAPÍTOL  7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

CAPÍTOL  8 ACTIUS FINANCERS 

CAPÍTOL  9 PASSIUS FINANCERS 

TOTAL INGRESSOS   

 
Tercer. Aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de

Comarcal del Gironès,
Benestar Social Gironès Salt 
personal laboral, junt amb les 
a l’execució dels pressupostos de les entitats que s’integren en el pressupost 
general del Consell Comarcal del Gironès i del consorci adscrit, i que 
s’integren a l’expedient
gestió econòmica del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes 
autònoms i de les entitats que en depenen
Instrucció de control intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del 
Gironès, dels seu
aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Gironès de 16 de juliol de 2014.

 
Quart. Aprovar de conformitat amb allò establert a l'article 103.bis de la LBRL, la 

massa salarial per al 2017 del Consell Co
de 1.255.302,86 
511.098,80 € i del Consorci de Benestar Social 
1.816.890,25 €. Publicar aquest import a la seu electr
Comarcal del Gironès i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

0,00 0,00 0,00   

16.545.799,71 743.398,56 17.289.198,27 

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2017 del Consorci de Benestar 

Gironès Salt, consorci adscrit al Consell Comarcal del Gironès, que forma part 

del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

dic del sector públic: 

    PRESSUPOST 2017

    

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 

    

CORRENTS     

    

    

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     

    

    

    

  PRESSUPOST 2017

  

  

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS     

  

  

  

la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de
Comarcal del Gironès, de l'Escola de Música del Gironès 
Benestar Social Gironès Salt que inclou funcionaris, personal 
personal laboral, junt amb les seves retribucions, i les bases que serviran per 
a l’execució dels pressupostos de les entitats que s’integren en el pressupost 
general del Consell Comarcal del Gironès i del consorci adscrit, i que 
s’integren a l’expedient i que incorporen la Instrucció de control intern de la 
gestió econòmica del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes 
autònoms i de les entitats que en depenen. Deixar sense efectes la 
Instrucció de control intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del 
Gironès, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Gironès de 16 de juliol de 2014.

Aprovar de conformitat amb allò establert a l'article 103.bis de la LBRL, la 
massa salarial per al 2017 del Consell Comarcal del Gironès per un import 
de 1.255.302,86 €, de l'Escola de Música del Gironès per un import de 

€ i del Consorci de Benestar Social Gironès Salt
€. Publicar aquest import a la seu electr

Comarcal del Gironès i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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0,00 

89.954,53 17.199.243,74 

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2017 del Consorci de Benestar 

, consorci adscrit al Consell Comarcal del Gironès, que forma part 

del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

PRESSUPOST 2017  

2.519.544,26  

1.201.034,35 
 3.200,00 
 

218.842,60 
 

4.000,00 
 

19.200,00 
 

0,00 
 

4.000,00 
 

0,00 
 

3.969.821,21  

PRESSUPOST 2017 

0,00 

0,00 

169.776,48 

3.795.944,73 

100,00 

0,00 

0,00 

4.000,00 

0,00 

3.969.821,21 

la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball del Consell 
de l'Escola de Música del Gironès i del Consorci de 

que inclou funcionaris, personal directiu i 
les bases que serviran per 

a l’execució dels pressupostos de les entitats que s’integren en el pressupost 
general del Consell Comarcal del Gironès i del consorci adscrit, i que 

e control intern de la 
gestió econòmica del Consell Comarcal del Gironès, dels seus organismes 

Deixar sense efectes la 
Instrucció de control intern de la gestió econòmica del Consell Comarcal del 

s organismes autònoms i de les entitats que en depenen 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Gironès de 16 de juliol de 2014. 

Aprovar de conformitat amb allò establert a l'article 103.bis de la LBRL, la 
marcal del Gironès per un import 

ès per un import de 
Gironès Salt per un import de 

€. Publicar aquest import a la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Gironès i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 



 
 

 

Cinquè.   Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que 
disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reg

 
Sisè.  El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès

Consorci de Benestar Social 
definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini 
d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

 
Setè.  Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 

Generalitat de Catalunya.
 
Vuitè.   El pressupost general del Consell Coma

Consorci de Benestar Social 
publicat l’edicte, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que 
l’integren d’acord amb els pactes primer i segon, en el Butlletí Oficial d
Província de Girona.

 
5. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 6
 
El president manifesta que a la comissi
molt detallada de les bases. Tots les han rebut. Van destinades als alumnes que tenen el 
seu centre escolar a més de 3
escolar col·lectiu i sobretot pels alumnes d'educació d'especial. La
quantitat de 272.512 euros. L'a
d'educació especial que van rebre ajudes aproximades de 2.000 euros,
d'alumnes que no tenien oferta educativa al seu munic
alumnes no obligatoris que van rebre 
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalu
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local;
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran e
en la modalitat que preveu l’article 1”;
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educ
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència;
 

Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
jançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que 
disposa l'article 169.1 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.

El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès
Consorci de Benestar Social Gironès Salt s’entendran aprovats 
definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini 

posició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 

El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès i el pressupost del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt entraran en vigor una vegada 
publicat l’edicte, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que 
l’integren d’acord amb els pactes primer i segon, en el Butlletí Oficial d
Província de Girona. 

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 6-2017. 

que a la comissió informativa el Sr. Berloso va fer una 
molt detallada de les bases. Tots les han rebut. Van destinades als alumnes que tenen el 
seu centre escolar a més de 3 quilòmetres i que no poden gaudir del servei de transport 

etot pels alumnes d'educació d'especial. La pa
quantitat de 272.512 euros. L'any passat van ser beneficiaris d'aquests ajuts 92 alumnes 

que van rebre ajudes aproximades de 2.000 euros,
oferta educativa al seu municipi que van rebre 186 euros i 217 

no obligatoris que van rebre una ajuda amb un import aproximat de 106 euros. 

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 

Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran e
en la modalitat que preveu l’article 1”; 

Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 

acions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 

se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educ
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència;
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Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
jançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que 
disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

uladora de les hisendes locals. 

El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès i el pressupost del 
s’entendran aprovats 

definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini 
posició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 

Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 

rcal del Gironès i el pressupost del 
entraran en vigor una vegada 

publicat l’edicte, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que 
l’integren d’acord amb els pactes primer i segon, en el Butlletí Oficial de la 

Aprovació de les bases i de la convocatòria de subv encions destinades a ajuts 

va fer una explicació 
molt detallada de les bases. Tots les han rebut. Van destinades als alumnes que tenen el 

i que no poden gaudir del servei de transport 
partida prevista té una 

ny passat van ser beneficiaris d'aquests ajuts 92 alumnes 
que van rebre ajudes aproximades de 2.000 euros, 8 ajuts obligatoris 

ipi que van rebre 186 euros i 217 
import aproximat de 106 euros.  

Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
nya, inclou entre les competències comarcals 

les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 

Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 

Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 

acions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 

se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 



 
 

 

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 15 de juny de 2016, va aprovar la 
ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de
maig de 2016, d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès 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:
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2016/2017.
 
Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant edicte que es pub
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

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

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

al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels 
de desplaçament
Serveis Propis. 

 
6. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic d'explotació 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjanç ant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació
 
7. Aprovació del text del conveni marc de delegació 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la ge stió de la deixalleria comarcal a 
Sarrià de Ter.  
 
El Sr. Roca explica que es tracta d'aprovar la licitació per la ge
Sarrià de Ter. S'ha finalitzat la
de que s'ha canviat el títol que ara és plecs de 
reguladores del contracte de gestió de servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal 
a Sarrià de Ter mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d'adjudicació per a centres especials de treball. Recorda que aquest servei està 
reservat a centres especials de treball 
del Consell i dels quatre ajuntaments
Ramis, Medinyà i Girona. Es preveu que aquesta deixalleria jugui un paper molt important 
en la recollida i gestió dels RAEES 
Comarcal. Es vol donar també un impuls al mercat de segona
és de 2 anys prorrogable per 2 més
servei amb 84.395,14 euros IVA no inclòs. 
pogut veure en el plec que els han tramès
introduïdes a les pagines 4 i 5 del plec de clàusules. 
l'aprovació dels convenis amb els quatre munic
deixalleria.  

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 15 de juny de 2016, va aprovar la 
ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de
maig de 2016, d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès 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: 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2016/2017.

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels 
de desplaçament, previ informe favorable de la Comissió Informativa de 

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic d'explotació 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjanç ant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació . 

Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la ge stió de la deixalleria comarcal a 

El Sr. Roca explica que es tracta d'aprovar la licitació per la gestió de la deixalleria de 
la concessió dels servei actual. Fa un aclariment en el tema 

de que s'ha canviat el títol que ara és plecs de clàusules administratives par
reguladores del contracte de gestió de servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal 

itjançant concessió administrativa i procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d'adjudicació per a centres especials de treball. Recorda que aquest servei està 
reservat a centres especials de treball igual com es feia fins ara. Aquesta és la volunta

ajuntaments que l'utilitzen i que són Sarrià de Ter, Sant Julià de 
s preveu que aquesta deixalleria jugui un paper molt important 

en la recollida i gestió dels RAEES en la xarxa de deixalleries que gest
Comarcal. Es vol donar també un impuls al mercat de segona mà. La durada del contracte 

e 2 anys prorrogable per 2 més. El preu de sortida és le mateix que l'actual cost del 
14 euros IVA no inclòs. Indica que els criteris de valo

que els han tramès. Comenta dues petite
4 i 5 del plec de clàusules. El punt setè fa referència a 

amb els quatre municipis que aporten els residus en aq
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Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 15 de juny de 2016, va aprovar la 
ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de 
maig de 2016, d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament 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 escolar de menjador i l'annex d'establiment de les 

Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 
l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2016/2017. 

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
licarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 

d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels ajuts individuals 

Comissió Informativa de 

Aprovació de l’expedient de licitació del contracte  del servei públic d'explotació 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjanç ant procediment obert amb una 

entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la ge stió de la deixalleria comarcal a 

stió de la deixalleria de 
concessió dels servei actual. Fa un aclariment en el tema 

clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte de gestió de servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal 

itjançant concessió administrativa i procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d'adjudicació per a centres especials de treball. Recorda que aquest servei està 

igual com es feia fins ara. Aquesta és la voluntat 
que l'utilitzen i que són Sarrià de Ter, Sant Julià de 

s preveu que aquesta deixalleria jugui un paper molt important 
xa de deixalleries que gestiona el Consell 

mà. La durada del contracte 
l preu de sortida és le mateix que l'actual cost del 

criteris de valoració els han 
. Comenta dues petites modificacions 

El punt setè fa referència a 
ls residus en aquesta 



 
 

 

 
Atès que el contracte administratiu corresponent a la concessió del servei públic de gestió 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter finalitzava el passat mes de setembre;
 
Atès que el servei de deixalleria és un serv
habitants, d'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i en tot cas és un servei necessari 
per a tots els municipis, per a l'aportació dels residus especials, runes, residus d'aparells 
elèctrics i tots els residus que són reciclables procedents de les llars i el petit sector 
comercial; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord
 
Primer.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules 

tècniques particulars 
d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjan
administrativa i procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació 
i per a centres especials de treball

 
Segon.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova e
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, 
mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb una plur
criteris d'adjudicació i per a centres especials de treball

 
Tercer.  Convocar la licitació

Sarrià de Ter, mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb 
una pluralitat de 

 
Quart. Autoritzar una despesa de 

condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el 
Pressupost del Consell Comarcal del Giro
2017 i les corresponents pluriennalitats, subordinades a l'existència de crèdit 
que, per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, que es faran 
efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

 
 Anualitat 

2017-2018 
2018-2019 

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

que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 
valoració de les ofertes
contractant. 

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

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

Atès que el contracte administratiu corresponent a la concessió del servei públic de gestió 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter finalitzava el passat mes de setembre;

Atès que el servei de deixalleria és un servei públic obligatori en els municipis de 5.000 
habitants, d'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i en tot cas és un servei necessari 

is, per a l'aportació dels residus especials, runes, residus d'aparells 
elèctrics i tots els residus que són reciclables procedents de les llars i el petit sector 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

prova el següent acord: 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules 
tècniques particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic 
d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjan
administrativa i procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació 
i per a centres especials de treball. 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació
servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, 
mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb una plur
criteris d'adjudicació i per a centres especials de treball. 

Convocar la licitació del servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a 
Sarrià de Ter, mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb 
una pluralitat de criteris d'adjudicació i per a centres especials de treball.

Autoritzar una despesa de 92.834,65 € (IVA inclòs), autorització sotmesa a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el 
Pressupost del Consell Comarcal del Gironès corresponent a l'exercici de 
2017 i les corresponents pluriennalitats, subordinades a l'existència de crèdit 
que, per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, que es faran 
efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

 Preu IVA Import total
84.395,14 € 8.439,51 € 92.834,65 
84.395,14 € 8.439,51 € 92.834,65 

168.790,28 € 16.879,02 € 185.669,30 

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents 
valoració de les ofertes, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del 

Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
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Atès que el contracte administratiu corresponent a la concessió del servei públic de gestió 
de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter finalitzava el passat mes de setembre; 

ei públic obligatori en els municipis de 5.000 
habitants, d'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i en tot cas és un servei necessari 

is, per a l'aportació dels residus especials, runes, residus d'aparells 
elèctrics i tots els residus que són reciclables procedents de les llars i el petit sector 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules 
el contracte de gestió del servei públic 

d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjançant concessió 
administrativa i procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació 

Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
l Text refòs de la Llei de contractes 

del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, 
mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb una pluralitat de 

del servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a 
Sarrià de Ter, mitjançant concessió administrativa i procediment obert amb 

criteris d'adjudicació i per a centres especials de treball. 

(IVA inclòs), autorització sotmesa a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el 

nès corresponent a l'exercici de 
2017 i les corresponents pluriennalitats, subordinades a l'existència de crèdit 
que, per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, que es faran 
efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

Import total 
92.834,65 € 
92.834,65 € 

185.669,30 € 

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

al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del 

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



 
 

 

incloses la resolució de les al·le
així com per a l'adjudicació del contracte i la resolució del mateix en el seu 
cas. 

 
 
Vist que el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc mil habitants, 
independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’es
servei de deixalleria; 
 
Atès que el Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Gironè
possibilitat de prestar el servei de deixalleria;
 
Vist que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
prestar el servei de deixalleria en els municipis que li deleguin, alhora que actualment 
gestiona per delegació les deixalleries de Cassà de la Selva, Salt, Celrà, Sant Gregori, Sant 
Jordi Desvalls, Madremanya, Sant Martí de Llémena i l
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent ac
 
Primer .  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la gestió de la deixalleria 
comarcal a Sarrià de Ter

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
 
8. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per acoll
compartits 2016- 2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès, Zona jove 
de la llera del Ter.  
 
9. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per acoll
compartits 2016- 2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès 
d'intervenció estratègica comarcal de joventut).
 
El Sr. Triola comenta que es tracta 
diferents municipis on hi tenen 
diferents. El primer fa referència exclusivament als pobles 
es dóna aquest servei i que 
incorporen un altre document 
han detectat que tenen aquesta necessitat. A
figura i volen portar a terme p
que aquest document ara servirà per tres anys i fins ara s'havia de renovar 
Aquest serà vàlid pel trienni 20
justificació corresponent.  

incloses la resolució de les al·legacions i/o recursos que es puguin presentar 
així com per a l'adjudicació del contracte i la resolució del mateix en el seu 

ue el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc mil habitants, 

independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’es

el Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Gironè
restar el servei de deixalleria; 

ue es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
ervei de deixalleria en els municipis que li deleguin, alhora que actualment 
delegació les deixalleries de Cassà de la Selva, Salt, Celrà, Sant Gregori, Sant 

Jordi Desvalls, Madremanya, Sant Martí de Llémena i la deixalleria mòbil;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

el text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la gestió de la deixalleria 
comarcal a Sarrià de Ter. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca inte

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

conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
els ajuntaments de la comarca per acoll ir-se al projecte de professionals 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès, Zona jove 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per acoll ir-se al projecte de professionals 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès 
d'intervenció estratègica comarcal de joventut). . 

El Sr. Triola comenta que es tracta de donar continuïtat al que ja estan fen
diferents municipis on hi tenen tècnics compartits. Ara s'ha desglossat

fa referència exclusivament als pobles en els que 
óna aquest servei i que anomenen zona jove llera del Ter. 

 que és exactament el mateix per als propers municipis que 
que tenen aquesta necessitat. Aquests estan intentant disposar d'aquesta 

figura i volen portar a terme politiques juvenils als seus municipis. La única diferents és 
que aquest document ara servirà per tres anys i fins ara s'havia de renovar 

trienni 2016-2019 i cada any només s'haurà de portar a terme 
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gacions i/o recursos que es puguin presentar 
així com per a l'adjudicació del contracte i la resolució del mateix en el seu 

ue el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc mil habitants, 

independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’establir el 

el Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Gironès preveu la 

ue es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
ervei de deixalleria en els municipis que li deleguin, alhora que actualment 
delegació les deixalleries de Cassà de la Selva, Salt, Celrà, Sant Gregori, Sant 

a deixalleria mòbil; 

el text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la gestió de la deixalleria 

interessats. 

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

conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
se al projecte de professionals 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès, Zona jove 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Coma rcal del 
se al projecte de professionals 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gir onès - PIECJ (Pla 

al que ja estan fent en els 
Ara s'ha desglossat en dos documents 

en els que ja fa deu anys que 
er. I per altra banda 

ls propers municipis que 
estan intentant disposar d'aquesta 

olitiques juvenils als seus municipis. La única diferents és 
que aquest document ara servirà per tres anys i fins ara s'havia de renovar anualment. 

2019 i cada any només s'haurà de portar a terme la 



 
 

 

 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 
impulsar polítiques de joventut a tra
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria d
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis 
i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfer
amb les d’àmbit municipal; 
 
Que el Consell Comarcal del Gironès
municipis de la que ha anomenat 
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de 
Ramis/Medinyà, Sant Jordi Desvalls
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text del 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per 
professionals compartits 2016
Gironès, Zona jove de la llera del Ter

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport
impulsar polítiques de joventut a tra
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creac
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 
i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunic
amb les d’àmbit municipal; 
 
Atès que el Programa de professionals de joventut compartits 
intervenció estratègica comarcal de joventut 
promoure que en el desplegament de professionals de joventut en el territori es vetlli per 

ue el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 
impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de Joventut; 

ue el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria d
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfer

Que el Consell Comarcal del Gironès vol impulsar les polítiques de joventut en els 
municipis de la que ha anomenat Zona jove de la Llera del Ter integrada pels municipis de 
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de 

nt Jordi Desvalls i Viladasens; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir
professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del 
Gironès, Zona jove de la llera del Ter. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats

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

ue el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 
impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de Joventut; 

ue el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfer

Atès que el Programa de professionals de joventut compartits està vinculat al 
intervenció estratègica comarcal de joventut del Consell Comarcal del Gironès que busca 
promoure que en el desplegament de professionals de joventut en el territori es vetlli per 
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ue el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 

ue el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 

vol impulsar les polítiques de joventut en els 
ona jove de la Llera del Ter integrada pels municipis de 

Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de 

laboració entre el Consell Comarcal 
acollir-se al projecte de 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del 

interessats. 

onsell 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, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
i assessorament als ajuntaments per a 

ue el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
ió de serveis municipals 

específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

que s’ofereixen des de l’Oficina de 
Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats a ells 

en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en 
ipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 

està vinculat al Pla 
del Consell Comarcal del Gironès que busca 

promoure que en el desplegament de professionals de joventut en el territori es vetlli per 



 
 

 

l'equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments 
persona referent de joventut, p
els recursos i creant sinergies entre si
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text del 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir
professionals compartits 2016
Gironès - PIECJ (Pla d'intervenció estratègica comarcal de jo

 
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.
 
 
10. Aprovació del conveni marc 
Gironès i els ajuntaments de la comarca
juvenil al Gironès.  
 
El Sr. Vidal Explica tal i com va comentar a la comissió informativa 
programa que impulsa la Unió E
xarxa d'impulsors de garantia juvenil a la comarca de Gironès en tenim 2, un correspon a 
l'Ajuntament de Girona i l'alt
municipis i la seva tasca és nodrir la base de dades de joves entre els 16 i 30 anys
L'objectiu és que puguin continuar la seva formació o la seva ocupació amb l'objectiu final 
de reduir l'atur.  
 
Vist que és d'interès dels ajuntamen
participar en el programa europeu de la Garantia juvenil per reduir l'atur juvenil a la 
comarca amb ocupació de qualitat
 
Atès que la Garantia Juvenil vol garantir que les persones joves que no treballen
estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, una educació 
continuada, una formació com a aprenent/a o un període de pràctiques, després d'haver 
acabat l'educació formal o d'haver qu
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució, TSF/1639/2016, 
d'atorgament de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre i 
modificada per l'ordre TSF/177/2016, de 22 de juny amb número
SOC002/16/00007; 
 
Vist que aquest Programa inclou la contractació d'una professional c
Garantia Juvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 
SOC, i per un període de 12 mesos;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovad
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:

l'equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments del Gironès puguin disposar d'una 
persona referent de joventut, però, alhora, fer-ho donant prioritat a l'eficiència, optimitzant 
els recursos i creant sinergies entre si; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir
professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del 

PIECJ (Pla d'intervenció estratègica comarcal de jo

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats

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

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

Explica tal i com va comentar a la comissió informativa 
programa que impulsa la Unió Europea per tal de reduir l'atur juvenil. En el marc de la 
xarxa d'impulsors de garantia juvenil a la comarca de Gironès en tenim 2, un correspon a 

i l'altra per la comarca. Aquesta persona treballa en diferents 
municipis i la seva tasca és nodrir la base de dades de joves entre els 16 i 30 anys

continuar la seva formació o la seva ocupació amb l'objectiu final 

ue és d'interès dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Gironès 
participar en el programa europeu de la Garantia juvenil per reduir l'atur juvenil a la 
comarca amb ocupació de qualitat; 

uvenil vol garantir que les persones joves que no treballen
estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, una educació 
continuada, una formació com a aprenent/a o un període de pràctiques, després d'haver 
acabat l'educació formal o d'haver quedat en situació de desocupació; 

ue el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució, TSF/1639/2016, 
d'atorgament de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre i 
modificada per l'ordre TSF/177/2016, de 22 de juny amb número

rograma inclou la contractació d'una professional com a impulsor/a de la 
uvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 

, i per un període de 12 mesos; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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puguin disposar d'una 
ho donant prioritat a l'eficiència, optimitzant 

laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de 

2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del 
PIECJ (Pla d'intervenció estratègica comarcal de joventut). 

interessats. 

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

el Consell Comarcal del 
per a l'impuls de la Xarxa de la garantia 

Explica tal i com va comentar a la comissió informativa que aquest és un 
uropea per tal de reduir l'atur juvenil. En el marc de la 

xarxa d'impulsors de garantia juvenil a la comarca de Gironès en tenim 2, un correspon a 
treballa en diferents 

municipis i la seva tasca és nodrir la base de dades de joves entre els 16 i 30 anys. 
continuar la seva formació o la seva ocupació amb l'objectiu final 

ts de la comarca i del Consell Comarcal del Gironès 
participar en el programa europeu de la Garantia juvenil per reduir l'atur juvenil a la 

uvenil vol garantir que les persones joves que no treballen, ni 
estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, una educació 
continuada, una formació com a aprenent/a o un període de pràctiques, després d'haver 

 

ue el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució, TSF/1639/2016, 
d'atorgament de la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre i 
modificada per l'ordre TSF/177/2016, de 22 de juny amb número d'expedient 

om a impulsor/a de la 
uvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 



 
 

 

 
Primer .  Aprovar el text del 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la Xarxa de la 
garantia juvenil al Gironès

 
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.
 
11. Aprovació del conveni marc 
Gironès i els ajuntaments de la comarca
treball i formació (TSF/296/2016).
 
El Sr. Vidal manifesta que ara a final d'any es publiquen totes les convocatòries. R
que hi ha dues línies en la convocatòria actual amb diferents característiques en funció del 
perfil de les diferents persones que poden ser candidats o candidates a ser contractats. 
Vol comentar un element important. L'Ordre del SOC, en la base núm.
treballs a realitzar dins de l'actuació d'experiència laboral han de ser competència de 
l'entitat beneficiària. Aquestes no poden tenir caràcter estructural i han de ser directament 
relacionades amb l'interès social que es persegueix. 
el Consell Comarcal. Tot i que aquestes persones acaben fent les tasques pels 
ajuntaments el beneficiari és el Consell. En el cas del Consell Comarcal els projectes que 
se sol·liciten han de tenir la consideració de s
competències que té atribuïdes el Consell. Per aquest motiu el Consell va enviar una carta 
als ajuntaments per tal d'establir els projectes. Se'n van crear tres en el marc de les 
competències que el consell pot prestar
d'agents cívics per la millora en la recollida dels residus i de convivència ciutadana. 
Aquests desenvoluparan diferents tasques. Una segona proposta és d'equip de suport en 
la neteja d'espais municipals i la ter
anys anteriors el ventall per escollir era més ampli aquest any és més restrictiu. Aquest 
any serà el propi Consell el que establirà
seguiment de les accions que desenvolupi
ara fèiem la contractació del personal i el deixàvem al municipis
escàs. Aquest any haurà de ser el revés. Es plantejaran els projectes amb els 
ajuntaments hi haurà un seguiment en el marc de les competències atribuïdes al Consell. 
Comenta que el problema d'aquesta convocatòria ha estat 
demanar tot. Manifesta que els ajuntaments ho han entès. 
han atorgat 33 persones. 
 
Vist que en data 9 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases regu
la concessió de subvencions per al
 
Vist que en data 10 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació
 
Atès que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la 
comarca participar en l'esmentada convocatòria, afavorint la inserció laboral i la millora de 

text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la Xarxa de la 
garantia juvenil al Gironès. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats

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

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca  per al desenvolupament del Programa 
treball i formació (TSF/296/2016).  

manifesta que ara a final d'any es publiquen totes les convocatòries. R
i ha dues línies en la convocatòria actual amb diferents característiques en funció del 

perfil de les diferents persones que poden ser candidats o candidates a ser contractats. 
Vol comentar un element important. L'Ordre del SOC, en la base núm.
treballs a realitzar dins de l'actuació d'experiència laboral han de ser competència de 
l'entitat beneficiària. Aquestes no poden tenir caràcter estructural i han de ser directament 
relacionades amb l'interès social que es persegueix. Manifesta que l'entitat beneficiària és 
el Consell Comarcal. Tot i que aquestes persones acaben fent les tasques pels 
ajuntaments el beneficiari és el Consell. En el cas del Consell Comarcal els projectes que 
se sol·liciten han de tenir la consideració de supralocal i han d'incloure's dins les 
competències que té atribuïdes el Consell. Per aquest motiu el Consell va enviar una carta 
als ajuntaments per tal d'establir els projectes. Se'n van crear tres en el marc de les 
competències que el consell pot prestar als ajuntaments. La primera proposta és la 
d'agents cívics per la millora en la recollida dels residus i de convivència ciutadana. 
Aquests desenvoluparan diferents tasques. Una segona proposta és d'equip de suport en 
la neteja d'espais municipals i la tercera informadors i editors energètics. Així com en els 
anys anteriors el ventall per escollir era més ampli aquest any és més restrictiu. Aquest 

onsell el que establirà el projecte de forma coordinada. Realitzarem un 
ions que desenvolupin aquests treballadors en el propi municipi. Fins 

ara fèiem la contractació del personal i el deixàvem al municipis, se'n feia un seguiment 
. Aquest any haurà de ser el revés. Es plantejaran els projectes amb els 

rà un seguiment en el marc de les competències atribuïdes al Consell. 
Comenta que el problema d'aquesta convocatòria ha estat la celeritat en què es va 

els ajuntaments ho han entès. Manifesta que 

ue en data 9 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases regu
la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació; 

ue en data 10 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, del Departament de Treball, Afers 

i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació

ue és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la 
comarca participar en l'esmentada convocatòria, afavorint la inserció laboral i la millora de 
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laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la Xarxa de la 

interessats. 

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

el Consell Comarcal del 
per al desenvolupament del Programa 

manifesta que ara a final d'any es publiquen totes les convocatòries. Recorda 
i ha dues línies en la convocatòria actual amb diferents característiques en funció del 

perfil de les diferents persones que poden ser candidats o candidates a ser contractats. 
Vol comentar un element important. L'Ordre del SOC, en la base núm. 5, esmenta que els 
treballs a realitzar dins de l'actuació d'experiència laboral han de ser competència de 
l'entitat beneficiària. Aquestes no poden tenir caràcter estructural i han de ser directament 

'entitat beneficiària és 
el Consell Comarcal. Tot i que aquestes persones acaben fent les tasques pels 
ajuntaments el beneficiari és el Consell. En el cas del Consell Comarcal els projectes que 

upralocal i han d'incloure's dins les 
competències que té atribuïdes el Consell. Per aquest motiu el Consell va enviar una carta 
als ajuntaments per tal d'establir els projectes. Se'n van crear tres en el marc de les 

als ajuntaments. La primera proposta és la 
d'agents cívics per la millora en la recollida dels residus i de convivència ciutadana. 
Aquests desenvoluparan diferents tasques. Una segona proposta és d'equip de suport en 

cera informadors i editors energètics. Així com en els 
anys anteriors el ventall per escollir era més ampli aquest any és més restrictiu. Aquest 

el projecte de forma coordinada. Realitzarem un 
n aquests treballadors en el propi municipi. Fins 

, se'n feia un seguiment 
. Aquest any haurà de ser el revés. Es plantejaran els projectes amb els 

rà un seguiment en el marc de les competències atribuïdes al Consell. 
la celeritat en què es va 

Manifesta que finalment se'ls 

ue en data 9 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

ue en data 10 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar 
la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, del Departament de Treball, Afers 

i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació; 

ue és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la 
comarca participar en l'esmentada convocatòria, afavorint la inserció laboral i la millora de 



 
 

 

l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de la comarca, amb l'oferiment
experiència laboral i formació transversal;
 
Vist l'informe d'intervenció de data 13 de desembre de 2016;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text del 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació (TSF/296/2016)
delegacions en favor del Consell Comarcal que hagin fet o realitzin 
ajuntaments per a l'execució d'aquesta competència.

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

de quants documents siguin necessaris per
 
12. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre e l Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Pla de treball 
àrea urbana sud- oest del Gironès 2016, a partir de la 
d'ocupació i desenvolupament local
 
El Sr. Vidal explica que en el darrer ple 
d'ocupació. En aquest punt concret establim les regles del joc entre el Consell i els 
ajuntaments per la realització del treball d'aquest agent d'ocupació i desenvolupament 
local. S'estableixen els pactes i el
per tal que aquesta persona desenvolupi la seva feina
persona ja està treballant i ja s'ha posat en contacte amb els diferents ajuntaments. 
 
Vist que els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i 
Vilablareix han mostrat interès en la realització de tasques conjuntes per al 
desenvolupament i promoció econòmica del seus municipis
 
Vist que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2016 per a 
de suport al desenvolupament local, derivada de l'Ordre EMO/258/2014
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer .  Aprovar el text del

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Pla 
de treball àrea urbana sud
d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a
 

l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de la comarca, amb l'oferiment
laboral i formació transversal; 

Vist l'informe d'intervenció de data 13 de desembre de 2016; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
Programa treball i formació (TSF/296/2016) i acceptar i aprovar les 
delegacions en favor del Consell Comarcal que hagin fet o realitzin 
ajuntaments per a l'execució d'aquesta competència. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats

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

Aprovació del conveni marc de col·laboració entre e l Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Pla de treball 

oest del Gironès 2016, a partir de la contractació d'un/a agent 
d'ocupació i desenvolupament local .  

El Sr. Vidal explica que en el darrer ple es va aprovar la contractació d'un agent 
. En aquest punt concret establim les regles del joc entre el Consell i els 

realització del treball d'aquest agent d'ocupació i desenvolupament 
local. S'estableixen els pactes i els compromisos que adopta el Consell i els ajuntaments 

ersona desenvolupi la seva feina.  El programa ja està en marxa i la 
ja està treballant i ja s'ha posat en contacte amb els diferents ajuntaments. 

juntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i 
interès en la realització de tasques conjuntes per al 

t i promoció econòmica del seus municipis; 

l Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
de suport al desenvolupament local, derivada de l'Ordre EMO/258/2014

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Pla 
de treball àrea urbana sud-oest del Gironès 2016, a partir de la contractació 
d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local. 

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats
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l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de la comarca, amb l'oferiment d'una 

laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 

i acceptar i aprovar les 
delegacions en favor del Consell Comarcal que hagin fet o realitzin els 

interessats. 

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

Aprovació del conveni marc de col·laboració entre e l Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per al dese nvolupament del Pla de treball 

contractació d'un/a agent 

es va aprovar la contractació d'un agent 
. En aquest punt concret establim les regles del joc entre el Consell i els 

realització del treball d'aquest agent d'ocupació i desenvolupament 
el Consell i els ajuntaments 

ja està en marxa i la 
ja està treballant i ja s'ha posat en contacte amb els diferents ajuntaments.  

juntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i 
interès en la realització de tasques conjuntes per al 

al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la 

la concessió de subvencions destinades al Programa 
de suport al desenvolupament local, derivada de l'Ordre EMO/258/2014; 

laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Pla 

oest del Gironès 2016, a partir de la contractació 

interessats. 



 
 

 

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 les bases específiques reguladores per a l’atorgament d e 
subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017
 
El president manifesta que serà la tretzena edició 
17 municipis.  
 
La Sra. Roca explica que estan molt contents d'aquestes bases, són noves i creuen que 
els permeten ordenar i clarificar la concessió d'aquests ajuts. També permeten donar 
informació als ajuntaments abans del que es feia fins ara. 
ajuntaments de la comarca. Aque
municipis de Girona i Salt queden exclosos d'aquesta subvenció esperant un increment de 
la partida. Explica que la nova manera de valorar la quantia de les subvencion
presentada als ajuntaments en la reunió que es va portar a terme i els va semblar molt bé. 
Comenta que es fixa un mínim fix de 200 euros per obra de teatre que es porti a terme i 
un 20% variable del catxet sense IVA. D'aquesta manera ens evitem do
petits que no ajudaven gaire als ajuntaments. Es fixa un màxim de 3.000 euros per 
municipi.   
 
Vist que el el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 15 de juny de 2016 
el Pla estratègic de subvencions per 
2019; 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 19 d'octubre de 
2016 l'ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist que s'han redactat unes bases específiques que tene
els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l’Àrea de 
Cultura del Consell Comarcal del Gironès per al finançament de part de la programació 
teatral dels ajuntaments participants a Escenari
l'art. 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar la convocatòria 

l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’
 
Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant edicte que es publicarà e
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

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

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

al·legacions que es puguin formular, previ informe favorable de la 
Informativa de Cultura

 

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

bases específiques reguladores per a l’atorgament d e 
subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017.  

El president manifesta que serà la tretzena edició d'aquest projecte amb 

La Sra. Roca explica que estan molt contents d'aquestes bases, són noves i creuen que 
els permeten ordenar i clarificar la concessió d'aquests ajuts. També permeten donar 
informació als ajuntaments abans del que es feia fins ara. Els beneficiaris són els 

juntaments de la comarca. Aquets han signat el conveni de col·laboració del projecte. 
municipis de Girona i Salt queden exclosos d'aquesta subvenció esperant un increment de 
la partida. Explica que la nova manera de valorar la quantia de les subvencion
presentada als ajuntaments en la reunió que es va portar a terme i els va semblar molt bé. 
Comenta que es fixa un mínim fix de 200 euros per obra de teatre que es porti a terme i 
un 20% variable del catxet sense IVA. D'aquesta manera ens evitem do
petits que no ajudaven gaire als ajuntaments. Es fixa un màxim de 3.000 euros per 

Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 15 de juny de 2016 
el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 2016 i pels exercicis 2017, 2018 i 

Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 19 d'octubre de 
l'ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès;

Vist que s'han redactat unes bases específiques que tenen per finalitat estructurar i fixar 
els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l’Àrea de 
Cultura del Consell Comarcal del Gironès per al finançament de part de la programació 
teatral dels ajuntaments participants a Escenaris 2017, de conformitat amb el que prescriu 
l'art. 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per a 
l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions.

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular, previ informe favorable de la 

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

bases específiques reguladores per a l’atorgament d e 

amb la participació de 

La Sra. Roca explica que estan molt contents d'aquestes bases, són noves i creuen que 
els permeten ordenar i clarificar la concessió d'aquests ajuts. També permeten donar 

Els beneficiaris són els 
han signat el conveni de col·laboració del projecte. Els 

municipis de Girona i Salt queden exclosos d'aquesta subvenció esperant un increment de 
la partida. Explica que la nova manera de valorar la quantia de les subvencions va ser 
presentada als ajuntaments en la reunió que es va portar a terme i els va semblar molt bé. 
Comenta que es fixa un mínim fix de 200 euros per obra de teatre que es porti a terme i 
un 20% variable del catxet sense IVA. D'aquesta manera ens evitem donar imports molt 
petits que no ajudaven gaire als ajuntaments. Es fixa un màxim de 3.000 euros per 

Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 15 de juny de 2016 
016 i pels exercicis 2017, 2018 i 

Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar en data 19 d'octubre de 
l'ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès; 

n per finalitat estructurar i fixar 
els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l’Àrea de 
Cultura del Consell Comarcal del Gironès per al finançament de part de la programació 

s 2017, de conformitat amb el que prescriu 
subvencions; 

bases específiques reguladores per a 
l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017. 

Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
n el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 

d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 
al·legacions que es puguin formular, previ informe favorable de la Comissió 



 
 

 

14. Aprovació de l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportun itats i gènere 2014
Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat p el propi Consorci i prorrogat 
per a l'exercici 2017.  
 
El president explica que es tracta de prorrogar el Pla d'igualtat d'oportunitats i gènere que 
ja es venia portant a terme. Aquest ha de servir per afav
voluntats polítiques i definir els objectius que el Consorci marca com a ens públic al servei 
dels governs locals i de la ciutadania
la mesura que promou i dóna suport 
comarcals i municipals que el conformen. Els principals eixos són la presència i la 
participació, la igualtat d'oportunitat
patriarcal, l'eliminació de la violència de gènere 
en els governs locals. Recorda que se'ls ha tramès el text d'aquest Pla. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
impulsar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2006
Benestar Social Gironès Salt; 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès 
l'adhesió al Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014
Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci
 
Atès que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, ha aprovat prorrogar el Pla 
d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes 
aquesta ocasió correspon adherir
2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi 
Consorci; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unan
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014

Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci i 
prorrogat per a l'exercici 2017.

 
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.
 
15. Ratificació del decret de l
data 1 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al protocol 2016
contracte programa per a la coordinació, la coopera ció i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famí
en matèria de serveis socials, altres programes rel atius al benestar social i 
polítiques d'igualtat (Fitxa 7 
 
El president explica que hi ha hagut una ampliació per la partida d'immigració amb un 
import de 1.200 euros que s'utilitzaran per la realització d'uns tallers d'immigració. Aquests 

Aprovació de l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportun itats i gènere 2014
Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat p el propi Consorci i prorrogat 

El president explica que es tracta de prorrogar el Pla d'igualtat d'oportunitats i gènere que 
ja es venia portant a terme. Aquest ha de servir per afavorir l'operabi

ques i definir els objectius que el Consorci marca com a ens públic al servei 
dels governs locals i de la ciutadania. També té com a finalitat la coordinació d'esforços en 

dóna suport al treball transversal de les diverses àrees dels ens 
comarcals i municipals que el conformen. Els principals eixos són la presència i la 
participació, la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral, la superació del substrat 

violència de gènere i la potenciació de la perspectiva d'igualtat 
Recorda que se'ls ha tramès el text d'aquest Pla. 

le del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
’igualtat d’oportunitats i gènere 2006-2010 del Consorci de 

 

Consell Comarcal del Gironès de 17 de desembre de 2014 va 
l'adhesió al Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016 del Consorci de B
Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci; 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt, ha aprovat prorrogar el Pla 
d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016; 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes 
aquesta ocasió correspon adherir-se a la pròrroga del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 

2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014
Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci i 
prorrogat per a l'exercici 2017. 

Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt

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

Ratificació del decret de l a Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 
data 1 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al protocol 2016
contracte programa per a la coordinació, la coopera ció i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famí lies i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes rel atius al benestar social i 
polítiques d'igualtat (Fitxa 7 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohes ió).

El president explica que hi ha hagut una ampliació per la partida d'immigració amb un 
import de 1.200 euros que s'utilitzaran per la realització d'uns tallers d'immigració. Aquests 
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Aprovació de l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportun itats i gènere 2014 -2016 del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat p el propi Consorci i prorrogat 

El president explica que es tracta de prorrogar el Pla d'igualtat d'oportunitats i gènere que 
l'operabilitat de totes les 

ques i definir els objectius que el Consorci marca com a ens públic al servei 
com a finalitat la coordinació d'esforços en 

al treball transversal de les diverses àrees dels ens 
comarcals i municipals que el conformen. Els principals eixos són la presència i la 

l, la superació del substrat 
la potenciació de la perspectiva d'igualtat 

Recorda que se'ls ha tramès el text d'aquest Pla.    

le del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
2010 del Consorci de 

de 17 de desembre de 2014 va aprovar 
2016 del Consorci de Benestar 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt, ha aprovat prorrogar el Pla 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar amb aquestes adhesions i que en 
Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 

2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt que ha redactat el propi 

l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016 del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci i 

al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 

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

a Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 
data 1 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al protocol 2016 -2019 del 
contracte programa per a la coordinació, la coopera ció i la col·laboració entre el 

lies i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials, altres programes rel atius al benestar social i 

Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohes ió).  

El president explica que hi ha hagut una ampliació per la partida d'immigració amb un 
import de 1.200 euros que s'utilitzaran per la realització d'uns tallers d'immigració. Aquests 



 
 

 

es portaran a terme als municipis de Salt, Cassà de la Selva i els municipi
llera del Ter. Aquests tallers estan relacionats amb la mutilació genital femenina. 
 
Vist que el passat 3 d'agost del 2016 es va signar el Protocol 2016
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal del Gironès del proppassa
 
Atès que la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès són conscients de 
la greu crisi humanitària existent a Europa com a conseqüència del desplaçament forçat 
de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra 
d'origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels drets humans;
 
Atès que la protecció internacional és una realitat present a Catalunya, i malgrat que 
l'àmbit competencial del dret d'asil correspon a
l'article 149.1.2 de la CE, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes 
són competents en matèria d'acolliment i integració de les persones immigrades d'acord 
amb els articles 84 i 138 de l'Est
competencial dóna cobertura també a la participació de les administracions catalanes, en 
el procés d'acollida i integració de les persones refugiades o demandants de la protecció 
internacional a Catalunya; 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en posterioritat, ha modificat 
la Fitxa 7 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de desembre 
de 2016, mitjançant el qual s'a
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 1 de desembre
programa per a la coordinació, la coop
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 
igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

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

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

es portaran a terme als municipis de Salt, Cassà de la Selva i els municipi
llera del Ter. Aquests tallers estan relacionats amb la mutilació genital femenina. 

Vist que el passat 3 d'agost del 2016 es va signar el Protocol 2016-
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 19 d'octubre de 2016;

Atès que la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès són conscients de 
la greu crisi humanitària existent a Europa com a conseqüència del desplaçament forçat 
de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la violència en els seus països 
d'origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels drets humans;

Atès que la protecció internacional és una realitat present a Catalunya, i malgrat que 
l'àmbit competencial del dret d'asil correspon a l'Administració de l'Estat d'acord amb 
l'article 149.1.2 de la CE, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes 
són competents en matèria d'acolliment i integració de les persones immigrades d'acord 
amb els articles 84 i 138 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que aquest títol 
competencial dóna cobertura també a la participació de les administracions catalanes, en 
el procés d'acollida i integració de les persones refugiades o demandants de la protecció 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en posterioritat, ha modificat 
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió; 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de desembre 
16, mitjançant el qual s'aprova l'addenda al protocol 2016-

programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, 

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 
1 de desembre, i aprovar l'addenda al protocol 2016

programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 - Migracions i Ciutadania: a
igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
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es portaran a terme als municipis de Salt, Cassà de la Selva i els municipis ubicats a la 
llera del Ter. Aquests tallers estan relacionats amb la mutilació genital femenina.  

-2019 del Contracte 
entre el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, aprovat pel Ple 

t 19 d'octubre de 2016; 

Atès que la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès són conscients de 
la greu crisi humanitària existent a Europa com a conseqüència del desplaçament forçat 

i la violència en els seus països 
d'origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels drets humans; 

Atès que la protecció internacional és una realitat present a Catalunya, i malgrat que 
l'Administració de l'Estat d'acord amb 

l'article 149.1.2 de la CE, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes 
són competents en matèria d'acolliment i integració de les persones immigrades d'acord 

atut d'Autonomia de Catalunya i que aquest títol 
competencial dóna cobertura també a la participació de les administracions catalanes, en 
el procés d'acollida i integració de les persones refugiades o demandants de la protecció 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en posterioritat, ha modificat 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de desembre 
-2019 del contracte 

programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 - 
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
l'addenda al protocol 2016-2019 del contracte 

eració i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 

Migracions i Ciutadania: acollida, 
igualtat i cohesió) tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

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



 
 

 

16. Ratificació del decret de la Presidència del Consel l Comarcal del Gironès de 
data 9 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al Contracte programa 2016
2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre  el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Coma rcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benes tar social i polítiques d’igualtat 
tramesa pel Depa rtament de Treball, Afers Socials i Famílies, en re lació amb les 
despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar.
 
El president recorda que fa tres mesos per tal de poder rescabalar les despeses 
realitzades en concepte de subministraments de la 
consum. Enguany s'inclou en una fitxa dins el Contracte Programa. Aquesta té un import 
de 36.000 euros. Aquest servirà per pagar les despeses efectuades entre el mes de gener 
de 2016 fins al juny de 2017. Aprofita per donar
90,37% del que es va sol·licitar
55.794,42 euros. Pel que fa al Consorci 
52.413 euros i els en van at
1.390,95 euros i se n'han atorgat 1.257 euros, 
6.379,43 euros i es van atorgar 5.765
sol·licitar 1.556 euros se'ls va atorgar
 
Vist que el passat 3 d'agost del 2016 es va signar el Protocol 2016
programa per a la coordinació, la cooperació i la col
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de
aprovar el contracte programa 2016
col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
social i polítiques d'igualtat; 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, ha tramès una addenda al Contracte programa 2016
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, en relació amb les despeses derivade
subministraments bàsics de la llar, i ha emplaçat a aprovar
desembre de 2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de 2016, mitjançant el qual s'a
coordinació, la cooperació i la col
i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i
Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el s
 

Ratificació del decret de la Presidència del Consel l Comarcal del Gironès de 
data 9 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al Contracte programa 2016

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre  el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Coma rcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benes tar social i polítiques d’igualtat 

rtament de Treball, Afers Socials i Famílies, en re lació amb les 
despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar.  

El president recorda que fa tres mesos per tal de poder rescabalar les despeses 
realitzades en concepte de subministraments de la llar es va signar un conveni amb 

Enguany s'inclou en una fitxa dins el Contracte Programa. Aquesta té un import 
de 36.000 euros. Aquest servirà per pagar les despeses efectuades entre el mes de gener 

Aprofita per donar les dades. Exposa que se'ls ha atorgat un 
90,37% del que es va sol·licitar. El total sol·licitat era de 61.740,26 euros
55.794,42 euros. Pel que fa al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt 

en van atorgar 47.366 euros. L'ajuntament de Celrà va sol·
euros i se n'han atorgat 1.257 euros, l'Ajuntament de Llagostera va sol·licitar 

van atorgar 5.765 euros i l'ajuntament de Fornells de la Selva
se'ls va atorgar 1.406 euros.  

Vist que el passat 3 d'agost del 2016 es va signar el Protocol 2016-
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat;

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 19 d'octubre de 2016 va 
aprovar el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 

Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, ha tramès una addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, 

laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, en relació amb les despeses derivade
subministraments bàsics de la llar, i ha emplaçat a aprovar-la amb anterioritat al dia 14 de 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de 2016, mitjançant el qual s'aprova l'addenda al Contracte programa 2016
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat tramesa pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Ratificació del decret de la Presidència del Consel l Comarcal del Gironès de 
data 9 de desembre de 2016, i aprovació de l'addend a al Contracte programa 2016 -

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre  el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Coma rcal del Gironès, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benes tar social i polítiques d’igualtat 

rtament de Treball, Afers Socials i Famílies, en re lació amb les 

El president recorda que fa tres mesos per tal de poder rescabalar les despeses 
llar es va signar un conveni amb 

Enguany s'inclou en una fitxa dins el Contracte Programa. Aquesta té un import 
de 36.000 euros. Aquest servirà per pagar les despeses efectuades entre el mes de gener 

Exposa que se'ls ha atorgat un 
euros i els han atorgat 

Salt es van demanar 
orgar 47.366 euros. L'ajuntament de Celrà va sol·licitar 

l'Ajuntament de Llagostera va sol·licitar 
i l'ajuntament de Fornells de la Selva es va 

-2019 del Contracte 
laboració entre el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
social i polítiques d'igualtat; 

l proppassat 19 d'octubre de 2016 va 
2019 per a la coordinació, la cooperació i la 

col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
altres programes relatius al benestar 

Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials 
2019 per a la coordinació, 

laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, en relació amb les despeses derivades dels 

la amb anterioritat al dia 14 de 

Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 9 de desembre 
l Contracte programa 2016-2019 per a la 

laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 

polítiques d’igualtat tramesa pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb les despeses derivades dels 



 
 

 

Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 9 de desembre
per a la coordinació, la cooperació i la col
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació amb les despeses der

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

de quants documents siguin necessaris
 
17.  Dictàmens i mocions d'urgència. 
 
No n'hi ha.  
 
18. Precs Preguntes i interpel·lacions
 
El Sr. Palacio pregunta per les xifres del Super Gironès qu
 
El Sr. Roca comenta que després de la Junta de Portaveus 
convocar per donar les dades 
responsable de l'àrea i han decidit que ho penjaran a la pàgina web
Ambient. Us avisaran per tal que 
portar a terme.  
 
El Sr. Palacio pregunta per la properes 
Consultiu de la Gent Gran a mig 
 
El president manifesta que el Consell Consultiu de la Gent Gran està coordinat per Sr. 
Robles que és el que porta a terme la gestió 
la comarca. Funciona de forma autònoma
persona que treballa al Consorci de Benestar Social Gironès
aportacions econòmiques s'aporta a l'activitat P
porta a terme cada dos mesos 
posar-lo en contacte amb la persona responsable
 
El Sr. Palacio pregunta pel desenvolupament de la guia pràctica de 
 
La Sra. Bartrolí explica que van assi
es disposa d'un recull de tot el material que se'ls fa fac
executat en altres ajuntaments o que la 
Catalunya o de la Diputació de Barcelona estan
redactarien de forma conjunta 
del mes de gener podrien començar a treballar
 
El president vol felicitar als con
plenari realitzada via Enotum. Creu que tot
 
El Sr. Cornellà pregunta per la plantilla 
interventor consten com a vacants. Pregunta com és que està així. 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de desembre, i aprovar l'addenda al Contracte programa 2016

per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
l, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria 

de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació amb les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar

Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

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.

Dictàmens i mocions d'urgència.  

Precs Preguntes i interpel·lacions . 

El Sr. Palacio pregunta per les xifres del Super Gironès que va sol·licitar del ple anteri

El Sr. Roca comenta que després de la Junta de Portaveus del dilluns passat se'ls va 
convocar per donar les dades però no hi va haver quòrum. Avui s'han reunit amb la 
responsable de l'àrea i han decidit que ho penjaran a la pàgina web,

per tal que puguin consultar els resultats de la campanya que es va 

El Sr. Palacio pregunta per la properes activitats que hi ha previstes 
ran a mig i curt termini.  

anifesta que el Consell Consultiu de la Gent Gran està coordinat per Sr. 
Robles que és el que porta a terme la gestió diària amb tots els casals de la genet gran de 

Funciona de forma autònoma. La única aportació que fem és 
onsorci de Benestar Social Gironès - Salt. Pel que fa a les 

aportacions econòmiques s'aporta a l'activitat Perquè el cervell no es torni vell 
porta a terme cada dos mesos al cinema fòrum el transport. Si vol més informació poden 

lo en contacte amb la persona responsable.  

El Sr. Palacio pregunta pel desenvolupament de la guia pràctica de clàusules

a Sra. Bartrolí explica que van assistir a la jornada que es va convocar a Sabadell i 
tot el material que se'ls fa facilitar en relació a guies que ja s'han 

executat en altres ajuntaments o que la pròpia administració de la Generalitat de 
e la Diputació de Barcelona estan incentivant. Es va acordar que ho 

onjunta amb els diferents grups polítics. Si ho troben adient a partir 
del mes de gener podrien començar a treballar-hi.  

El president vol felicitar als consellers perquè 25 dels 33 han obert la convocatòria
realitzada via Enotum. Creu que tots ho han d'utilitzar.  

la plantilla de personal. Manifesta que els llocs de secretari i 
vacants. Pregunta com és que està així.  
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
l'addenda al Contracte programa 2016-2019 

laboració entre el Departament de 
l, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria 

de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 

ivades dels subministraments bàsics de la llar. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

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

e va sol·licitar del ple anterior.  

del dilluns passat se'ls va 
. Avui s'han reunit amb la 

, a l'apartat de Medi 
els resultats de la campanya que es va 

que hi ha previstes en el Consell 

anifesta que el Consell Consultiu de la Gent Gran està coordinat per Sr. 
amb tots els casals de la genet gran de 

. La única aportació que fem és el suport d'una 
Salt. Pel que fa a les 

erquè el cervell no es torni vell que es 
vol més informació poden 

clàusules socials.  

tir a la jornada que es va convocar a Sabadell i que 
ilitar en relació a guies que ja s'han 

administració de la Generalitat de 
Es va acordar que ho 

els diferents grups polítics. Si ho troben adient a partir 

25 dels 33 han obert la convocatòria del 

de personal. Manifesta que els llocs de secretari i 



 
 

 

 
El secretari respon que manquen secretaris i interventors
places de primera categoria. Alguns dels 
categoria potser prefereixen optar a 
dues no es cobreixen des de fa anys. Han de sortir 
places. La interventora actualment ocupa la plaça
que la seva plaça és al municipi de la Bisbal. 
el concurs, es pot presentar qui estigui inter
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                           
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

El secretari respon que manquen secretaris i interventors. Els consells 
. Alguns dels secretaris i interventors 

categoria potser prefereixen optar a altres places on la retribució és superior. 
des de fa anys. Han de sortir noves promocions per cobrir aquestes 

ventora actualment ocupa la plaça del Consell en comissió de serveis ja 
que la seva plaça és al municipi de la Bisbal. Finalment explica que cada any es convoca 

qui estigui interessat.  

essió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general  
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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ls consells comarcals són 
secretaris i interventors que tenen aquesta 

retribució és superior. Aquestes 
promocions per cobrir aquestes 

en comissió de serveis ja 
ment explica que cada any es convoca 

ri, en dono fe. 


