
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPPASSAT 20
 
 
 
  

ACTA DE LA SESSIÓ  
ORDINÀRIA  DEL PLE DEL  

PROPPASSAT 20 D'ABRIL DE 2016  

1 

PUNT NÚM. 1 



 
 

 

 
Núm.  de la sessió: 2/16 
Caràcter:  ordinària 
Data: vint d'abril de dos mil setze (20
Horari: de les set i cinc minuts a
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Jaume Busquets i Arnau  
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir. S'incorpora en el punt 8.
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma 
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero 
Grup ICV-EUiA-EPM- BARCELONA EN COMÚ
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama  
 
Sílvia Batrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 

ACTA NÚM. 2/16 

setze (20/04/2016) 
e les set i cinc minuts a les vuit del vespre  

a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 

 

Narcís Boschdemont i Esparraguera  

Marta Madrenas i Mir. S'incorpora en el punt 8. 
Rimbau i Muñoz  

Albert Peracaula i Boschsacoma  

Joan Antoni Simon i Fernández  

BARCELONA EN COMÚ -GUANYEM BARCELONA

 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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BARCELONA -E: 



 
 

 

Marta Dalmau i Palom, interventora 
 
Excusa la seva absència: 
Joaquim Roca i Ventura  
 
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 el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
 
2. Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romer o.
 
La Sra. Pujola jura per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei i 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. 
 
El president li dóna la benvinguda. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.
 
La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 33/2016 al 142/2016 que
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets de constitució 
de les meses de contractació dels servei
contenidors de càrrega lateral i 
comarca. El contracte de subministrament de contenidors es va adjudicar a l'empresa Ros 
Roca i el contracte de la recollida de poda 
Vegetals Castelló, tot i que el decret d'adjudicació 
de bosses compostables i cubells airejats per la campanya de foment de recollida 
selectiva de la fracció orgànica que 
s'allargarà durant tot el mes de juny.
millorar el sofware de gestió de les deixalleries de la comarca
s'ha realitzat la convocatòria de dues places
d'una plaça d'agent de consum per la propera baixa de maternitat de la persona que ho 
realitza actualment.  
 
El president comenta que el dia 26 de 
amb l'assistència del president de la Diputació 
alcaldes de la comarca amb 
tècnics de l'àrea de joventut i el seu conseller, el Sr. Triola
setmana passada es va portar a terme
2016. Per deixar-ne una xifra exposa que l'any passat hi van passar 5.800 persones i 
aquest any n'hi han passat 8.500.
va començar fa molts anys i en la 
com ho va fer en el darrer Ple
estan treballant. Va dir que ho 
informació possible en el portal de la transparència, en
introducció a les xarxes socials.
web amb les que han aconseguit se
Catalunya. Hem obtingut la menció 
Barcelona i que avalua la qualitat i la transparència de la comunicació pública.

Marta Dalmau i Palom, interventora  

si escau, de l’esbor rany de l’acta del proppassat 17

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

Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romer o. 

La Sra. Pujola jura per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei i 

i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut 

El president li dóna la benvinguda.  

Qüestions de Presidència i Gerència.  

La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 33/2016 al 142/2016 que
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets de constitució 
de les meses de contractació dels serveis d'adquisició del subministraments de 
contenidors de càrrega lateral i del servei de recollida de la poda i restes de jardineria a la 
comarca. El contracte de subministrament de contenidors es va adjudicar a l'empresa Ros 
Roca i el contracte de la recollida de poda i restes de jardineria a la UTE Ur

tot i que el decret d'adjudicació és del mes d'abril.
de bosses compostables i cubells airejats per la campanya de foment de recollida 
selectiva de la fracció orgànica que s'està portant a terme a difere
s'allargarà durant tot el mes de juny. Comenta que s'ha contractat l'empresa TNL per 
millorar el sofware de gestió de les deixalleries de la comarca. En darrer lloc informa que 
s'ha realitzat la convocatòria de dues places, en format temporal, d'informadors turístics i 
d'una plaça d'agent de consum per la propera baixa de maternitat de la persona que ho 

El president comenta que el dia 26 de febrer es va portar a terme un Consell d'A
amb l'assistència del president de la Diputació de Girona. El dia 1 d'abril 
alcaldes de la comarca amb la consellera Meritxell Borrás. Li agradaria felicitar tots els 
tècnics de l'àrea de joventut i el seu conseller, el Sr. Triola, per l'Expojove d'enguany. La 

es va portar a terme, va ser un èxit, amb modificacions i innovacions pel 
ne una xifra exposa que l'any passat hi van passar 5.800 persones i 

aquest any n'hi han passat 8.500. Aquesta és una iniciativa del Consell 
en la que hi continuem com a coordinadors.

le, del tema de ser una administració oberta i transparent.
Va dir que ho farien en tres àmbits: en la publicació de la màxima 

portal de la transparència, en la millora de
introducció a les xarxes socials. Amb aquestes accions s'han portat a terme millores a la 

aconseguit ser un dels tres primers consells comarcals de 
obtingut la menció d'infoparticipa que atorga la Universitat autònoma de 

Barcelona i que avalua la qualitat i la transparència de la comunicació pública.
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rany de l’acta del proppassat 17  de febrer 

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

La Sra. Pujola jura per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei i 

i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut 

La Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 33/2016 al 142/2016 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca els decrets de constitució 

d'adquisició del subministraments de 
stes de jardineria a la 

comarca. El contracte de subministrament de contenidors es va adjudicar a l'empresa Ros 
UTE Urbaser Terres 

és del mes d'abril. Destaca la compra 
de bosses compostables i cubells airejats per la campanya de foment de recollida 

ents municipis i que 
e s'ha contractat l'empresa TNL per 

. En darrer lloc informa que 
d'informadors turístics i 

d'una plaça d'agent de consum per la propera baixa de maternitat de la persona que ho 

febrer es va portar a terme un Consell d'Alcaldes 
l dia 1 d'abril es van reunir els 

Li agradaria felicitar tots els 
, per l'Expojove d'enguany. La 

, va ser un èxit, amb modificacions i innovacions pel 
ne una xifra exposa que l'any passat hi van passar 5.800 persones i 

niciativa del Consell Comarcal que es 
continuem com a coordinadors. Vol parlar, tal i 

del tema de ser una administració oberta i transparent. Hi 
la publicació de la màxima 

la millora de la web i en la 
es accions s'han portat a terme millores a la 

r un dels tres primers consells comarcals de 
niversitat autònoma de 

Barcelona i que avalua la qualitat i la transparència de la comunicació pública. Se'ns ha 



 
 

 

reconegut l'acreditació d'un 75,5
tarda es porta a terme l'entrega de premis i hi ha assistit el vicepresident el Sr. Joaquim 
Roca, alcalde de Sant Gregori.
han estat premiats: Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Gregori, Celrà i Girona.
a les xarxes socials comenta que s'han
però demana als presents que facin un esforç per ampliar aquesta xarxa.
eines d'ús d'administració digital que
es realitzen més trameses d'informació cap als ajuntaments a través de l'Eacat
pel que fa a les convocatòries dels
correu electrònic. Ho volem potenciar a través 
segurament alguns dels ajuntaments
electrònic amb una contrasenya
període 2016 començar a utilitzar 
partir de l'any que ve ja només 
és aconseguir ser una administració més transparent 
 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conform itat a les previsions que 
contenen els marcs pressupostaris 2017
 
La Sra. Interventora comenta que
Pressupostària i l'Ordre del Mi
locals periòdicament han de trametre una sèrie d'informació al ministeri.
informacions és la que es ratifica avui en el plenari, 
demanen que facin una projecció a tres anys del pressupost del Consell Comarcal a nivell 
consolidat. A la Comissió informativa ja va ind
copiar les mateixes dades d'un exercici a un altre. 
sentit la realització d'aquesta planificació perquè tenen capacitat tributària pròpia i poden 
fer unes previsions però els consells comarcals malauradament viuen de 
transferències i per tant és molt difícil poder preveure l'any que ve quin import se'ls 
transferirà per part de la Generalitat de Catalunya
exercicis 2018 i 2019. Es tracta d'un 
ho fan però la seva transcendència és menor
d'intervenció es farà referència a aquest document i les variacions 
s'hauran d'explicar i justificar. 
 
Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de remetre al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els marcs pressupostaris anuals que han 
de contenir un període mínim de tres exercicis econòmics, on s’establiran les projeccions 
de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant l’evolució 
tendencial, com l’impacte de mesures previstes en aquest termini;
 
Vist que aquests marcs pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses per els 
propers exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019;
 
Vist l’informe de la interventora de data 1 de març 2016;
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual es dóna 

l'acreditació d'un 75,51 % dels criteris que s'avaluen. Precisament avui aquesta 
l'entrega de premis i hi ha assistit el vicepresident el Sr. Joaquim 

Roca, alcalde de Sant Gregori. Aprofita per felicitar als ajuntaments de la comarca que 
: Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Gregori, Celrà i Girona.

xarxes socials comenta que s'han introduït al twiter. Cada dia tenim més seguidors 
però demana als presents que facin un esforç per ampliar aquesta xarxa.

s d'ús d'administració digital que es va dir que es potenciaria comenta que cada dia 
d'informació cap als ajuntaments a través de l'Eacat

pel que fa a les convocatòries dels òrgans col·legiats, que es porten 
Ho volem potenciar a través de l'Enotum que és un nou sistema que 

ajuntaments ja utilitzen. Amb aquest mitjà es rep un correu
amb una contrasenya que permet accedir a la convocatòria. Intentaran durant el 

començar a utilitzar el sistema Enotum i seguir amb el correu 
ja només realitzar les convocatòries mitjançant 

és aconseguir ser una administració més transparent i més oberta.  

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conform itat a les previsions que 
contenen els marcs pressupostaris 2017 -2019. 

La Sra. Interventora comenta que amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica d'Estab
rdre del Ministeri d'Administracions Públiques 2105/2012

de trametre una sèrie d'informació al ministeri.
es ratifica avui en el plenari, el marc pressupostari a tres anys.

una projecció a tres anys del pressupost del Consell Comarcal a nivell 
A la Comissió informativa ja va indicar que senzillament el que han

copiar les mateixes dades d'un exercici a un altre. En un ajuntament potser sí que té un 
sentit la realització d'aquesta planificació perquè tenen capacitat tributària pròpia i poden 
fer unes previsions però els consells comarcals malauradament viuen de 
transferències i per tant és molt difícil poder preveure l'any que ve quin import se'ls 
transferirà per part de la Generalitat de Catalunya. Evidentment encara és més difícil 

Es tracta d'un document que s'ha de tenir, que s'
ho fan però la seva transcendència és menor. Quan s'elabori el pressupost,

referència a aquest document i les variacions 
  

l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de remetre al 

i d'Hisenda i Administracions Públiques els marcs pressupostaris anuals que han 
de contenir un període mínim de tres exercicis econòmics, on s’establiran les projeccions 
de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant l’evolució 

dencial, com l’impacte de mesures previstes en aquest termini; 

Vist que aquests marcs pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses per els 
propers exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019; 

Vist l’informe de la interventora de data 1 de març 2016; 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
mitjançant el qual es dóna conformitat a les previsions que contenen els marcs 
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Precisament avui aquesta 
l'entrega de premis i hi ha assistit el vicepresident el Sr. Joaquim 

per felicitar als ajuntaments de la comarca que 
: Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Gregori, Celrà i Girona. Pel que fa 

ada dia tenim més seguidors 
però demana als presents que facin un esforç per ampliar aquesta xarxa. Pel que fa a les 

es va dir que es potenciaria comenta que cada dia 
d'informació cap als ajuntaments a través de l'Eacat. Comenta, 

 a terme a través de 
de l'Enotum que és un nou sistema que 

utilitzen. Amb aquest mitjà es rep un correu 
. Intentaran durant el 

el correu electrònic. A 
realitzar les convocatòries mitjançant l'Enotum. L'objectiu 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conform itat a les previsions que 

amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica d'Estabilitat 
tracions Públiques 2105/2012 les entitats 

de trametre una sèrie d'informació al ministeri. Una d'aquestes 
el marc pressupostari a tres anys. Els 

una projecció a tres anys del pressupost del Consell Comarcal a nivell 
icar que senzillament el que han fet és 

un ajuntament potser sí que té un 
sentit la realització d'aquesta planificació perquè tenen capacitat tributària pròpia i poden 
fer unes previsions però els consells comarcals malauradament viuen de les 
transferències i per tant és molt difícil poder preveure l'any que ve quin import se'ls 

. Evidentment encara és més difícil pels 
document que s'ha de tenir, que s'ha d'aprovar i així 

. Quan s'elabori el pressupost, en l'informe 
referència a aquest document i les variacions existents. Aquestes 

l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de remetre al 

i d'Hisenda i Administracions Públiques els marcs pressupostaris anuals que han 
de contenir un període mínim de tres exercicis econòmics, on s’establiran les projeccions 
de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant l’evolució 

Vist que aquests marcs pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses per els 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març de 
conformitat a les previsions que contenen els marcs 



 
 

 

pressupostaris 2017-2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup de la CUP-PA. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
de 2016, mitjançant el qual es dóna 
pressupostaris 2017-2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment
 
5. Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades d e caràcter personal de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de m odificació de quatre fitxers de 
titularitat del Consell.  
 
La Sra. Carabellido explica que a partir de l'aprovació de la llei org
dades l'aprovació, la modificació, 
s'han d'aprovar pel Ple. Modifiquem el fitxer de càrrecs electes, el fitxer de mailing de 
l'àrea de turisme, el fitxer de registre d'interessos i el fitxer de taula d'alumnes. 
o es crea alguna dada que creiem que faltava i 
l'escola d'arts plàstiques.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix
propi personal; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. Aquests fit
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 
procedir a la supressió d’un fitxer i a la creació formal d’un nou fitxer
 
Vist que la creació, modificació o su
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els 
articles 52 a 54 del Reial Dec
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter gener
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la 
Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 
inscripció al Registre de fitxers públics;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:

2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
ialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment

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

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
mitjançant el qual es dóna conformitat a les previsions que contenen els marcs 

2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment

Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades d e caràcter personal de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de m odificació de quatre fitxers de 

La Sra. Carabellido explica que a partir de l'aprovació de la llei orgànica de Protecció de 
modificació, l'actualització i la creació de fitxers de caràcter personal 

Modifiquem el fitxer de càrrecs electes, el fitxer de mailing de 
l'àrea de turisme, el fitxer de registre d'interessos i el fitxer de taula d'alumnes. 

alguna dada que creiem que faltava i es crea un fitxer nou pels 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del seu 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, 
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 
procedir a la supressió d’un fitxer i a la creació formal d’un nou fitxer; 

Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els 
articles 52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter general o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la 

d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 
inscripció al Registre de fitxers públics; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
ialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment; 

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

E i del grup del PP i l'abstenció del 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març 
conformitat a les previsions que contenen els marcs 

2019 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada moment. 

Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades d e caràcter personal de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de m odificació de quatre fitxers de 

ànica de Protecció de 
de caràcter personal 

Modifiquem el fitxer de càrrecs electes, el fitxer de mailing de 
l'àrea de turisme, el fitxer de registre d'interessos i el fitxer de taula d'alumnes. Es modifica 

r nou pels alumnes de 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l’exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 

serveis, així com dades del seu 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana 

xers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, 
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l’actualitat es fa necessari 

pressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els 

ret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 

al o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la 

d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 



 
 

 

 
Primer.  Modificar quatre fitxers 

l’annex I. 
 
Segon.  Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 

personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 
referències bàsiques dels quals s’e

 
Tercer.  Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades, la llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim 
com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 
reglamentàries que els siguin aplicables.

 
Quart.  El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 

adoptarà les mesures tècniques, de gestió i o
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de segure
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. El 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 
seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els 
interessats o afectats podran adreçar
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aquests drets es 
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 
que així s’hagi establert a l’acord d’adjudicació.

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

l’expedient s'exposarà al públic pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamaci
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran aprovats 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 

 
Sisè.  Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 

del contingut de l’annex I
Girona i al tauler d'anuncis 
Dades els esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers 
del Consell al Registre de fitxers d’aquesta Agència.

 
6. Aprovació de la creació de la comissió per a la red acció del codi ètic
govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenamen t dels representants.
 
La Sra. Carabellido explica que és voluntat d'aquesta legislatura potenciar tot
polítiques de transparència. Els proposen 
i de bon govern. La idea és disposar d'un document on es recullin els principis d'actuació 
dels membres electes, del personal tècnic i directiu vinculat propi del consell i dels 

Modificar quatre fitxers de titularitat del Consell, en els termes especificats a 

Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 
personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 
referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex I

Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, la llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim 
com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 
reglamentàries que els siguin aplicables. 

El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 
adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per 
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de segure
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 
seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els 
interessats o afectats podran adreçar-se al Consell Comarcal del Gironès. 
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aquests drets es 
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 

s’hagi establert a l’acord d’adjudicació. 

De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
l’expedient s'exposarà al públic pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran aprovats 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 

2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 

Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 
del contingut de l’annex I i de l'annex II, al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al tauler d'anuncis i comunicar a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades els esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers 
del Consell al Registre de fitxers d’aquesta Agència. 

Aprovació de la creació de la comissió per a la red acció del codi ètic
govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenamen t dels representants.

La Sra. Carabellido explica que és voluntat d'aquesta legislatura potenciar tot
Els proposen fer un pas més redactant i aprovant

i de bon govern. La idea és disposar d'un document on es recullin els principis d'actuació 
dels membres electes, del personal tècnic i directiu vinculat propi del consell i dels 
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de titularitat del Consell, en els termes especificats a 

Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter 
personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 

specifiquen a l’annex II. 

Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, la llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim local, així 
com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 

El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 
rganitzatives necessàries per 

tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada 
fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures 
previstes en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 

detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. Per a l’exercici dels 
seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els 

onsell Comarcal del Gironès. 
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat el servei, aquests drets es 
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 

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

ons o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran aprovats 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 

2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.  

Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació, així com 
, al Butlletí Oficial de la Província de 

i comunicar a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades els esmentats canvis per a l’actualització de la informació dels fitxers 

Aprovació de la creació de la comissió per a la red acció del codi ètic  i de bon 
govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenamen t dels representants.  

La Sra. Carabellido explica que és voluntat d'aquesta legislatura potenciar totes les 
fer un pas més redactant i aprovant un codi ètic 

i de bon govern. La idea és disposar d'un document on es recullin els principis d'actuació 
dels membres electes, del personal tècnic i directiu vinculat propi del consell i dels òrgans 



 
 

 

que en depenen com són el Consorci de Benestar Social Gir
Musica del Gironès. Es proposa la creació d'una comissió 
representants de tots els grups 
d'Esquerra que serà la Sra. Roca. Aprovem la intenció de 
bon govern. A la comissió també hi haurà representants dels treballadors
tècnic, el president i la gerent.
 
Atès que la Llei 19/2014, de
pública i de bon govern vol
aconseguir una veritable cultura
ciutadana en els assumptes 
pública i de la gestió administrativa,
responsabilitat en la gestió pública;
 
D'acord amb l'art. 55 de la Llei
codi de conducta dels alts càrrecs
obligacions i les regles sobre
d'acord amb les que han d'actuar
 
Vista la Recomanació Rec (2000)10
adoptada pel Comitè de Ministres
 
Atès que és voluntat d'aquest 
consens de tots els representants
reculli els principis, regles i 
supramunicipal vol actuar;  
 
D'acord amb l'art. 18 del DL
l'organització comarcal de Catalunya,
de consulta, per a l'estudi i dictamen
decisió del Ple; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Iniciar la redacció

Gironès i implantar
 
Segon. Crear amb caràcter

ètic i de bon govern
consensuar un text
aprovació, que quedarà

 El president del Consell
 1 membre en representació
 1 membre en representació

Acord Municipal 
 1 membre en representació

Poble Actiu (CUP
 1 membre en representació
 1 membre en 

Ciudadania (C’s)

que en depenen com són el Consorci de Benestar Social Gironès 
Es proposa la creació d'una comissió d'estudi

ts de tots els grups politics que seran els portaveus amb excepció del Grup 
que serà la Sra. Roca. Aprovem la intenció de redactar aquest codi ètic

la comissió també hi haurà representants dels treballadors
tècnic, el president i la gerent.  

de 29 de desembre, de transparència, accés
vol introduir un canvi de paradigma en 

cultura administrativa de la transparència 
 públics, així com de millora en la qualitat

administrativa, de la garantia del retiment de
pública; 

Llei de la Transparència, els ens locals han
càrrecs de l'ens on entre d'altres aspectes,

sobre la qualitat dels serveis i el funcionament
d'actuar tot el personal al servei de les administracions;

(2000)10 sobre Codis de Conducta per al
Ministres del Consell d’Europa l’11 de maig de

 Consell Comarcal redactar un Codi ètic i
representants dels diferents grups polítics i del personal

 models de conducta amb els que aquesta

DL 4/2003 pel qual s'aprova el Text refòs
Catalunya, es poden constituir comissions 

dictamen previ dels assumptes que s'han

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

prova el següent acord: 

redacció del Codi ètic i de bon govern del Consell
implantar mesures per fomentar la transparència.

caràcter temporal la comissió d'estudi per a 
govern del Consell Comarcal del Gironès,
text i elevar-lo al Ple del Consell Comarcal

quedarà integrada per: 
Consell Comarcal del Gironès 

representació del grup de Convergència i Unió
representació del grup d'Esquerra Republicana

 (ERC-AM) 
representació del grup de Candidatura 

(CUP-PA) 
representació del grup de Candidatura de Progrés

 representació del grup de Ciutadans
(C’s) 
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onès - Salt i l'Escola de 
d'estudi formada per 

n els portaveus amb excepció del Grup 
aquest codi ètic i de 

la comissió també hi haurà representants dels treballadors, del personal 

accés a la informació 
 la gestió pública i 
 i de la participació 

qualitat de la informació 
de comptes i de la 

han de disposar d'un 
aspectes, es determinin les 

funcionament de l'administració 
administracions; 

al funcionariat públic, 
de 2000; 

i de bon govern amb 
personal de l'ens que 

aquesta administració 

refòs de la Llei de 
 d'estudi, d'informe o 

s'han de sotmetre a la 

Consell Comarcal del 
transparència. 

 la redacció del Codi 
Gironès, als efectes de 
Comarcal per a la seva 

Unió (CiU) 
Republicana de Catalunya – 

 d’Unitat Popular – 

Progrés (PSC-CP) 
Ciutadans – Partido de la 



 
 

 

 1 membre en
BARCELONA EN

 1 membre en representació
 La gerent del Consell
 Un membre en 

Gironès 
 La interventora 

Comarcal del Gironès
 El secretari del

Comarcal del Gironès
es duguin a terme

 El president podrà
 
Tercer.  La proposta que

govern del Consell
la Comissió Informativa

 
7. Aprovació del text del conveni entre el Consell Com arcal del Gironès i Dipsalut 
per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans 
de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.
 
El president explica que fa tres anys que es 
Consell Comarcal del Gironès
equipaments emplaçats a l'aire lliure, oberts les 24 hores del dia i accessibles tots els dies 
de l'any. Se n'ha de potenciar el
gran. Es programen conjuntament
dinamització per potenciar l'exercici físic d'aquest sector de la població i alhora poder 
disposar d'un lloc de sociabil
participar en les activitats programades. Bàsicament els seus usuaris són associacions de 
veïns, casals d'avis i algun centre residencial. Tenen parcs els ajuntaments: d'Aiguaviva, 
Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, F
Llagostera, Llambilles, Madremanya, Medinyà, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, 
Sant Jordi Desvalls i Vilablareix. Per les dinamit
mateixa quantitat que els darrers anys que són 93 euros per dinamització. Aquest preu 
inclou el cost del personal, la coordinació, el quilometratge,
comunicacions, tots els conceptes assimilables 
funcionament de l'encàrrec. El nombre
6 en els itineraris saludables. El nombre 
d'aprovar les sol·licituds rebudes per part dels ajuntaments. 
no suposa cap cost pels ajuntaments. Aprofita per comentar que aquesta setmana 
portat a terme unes jornades de formació pel personal del consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt. En aquestes hi han assistit 
aquest servei. Creu que aquesta ha estat una bona forma de cooperar entre les 
 
Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
més saludables els estils de vida de les persones i, 
qualitat de vida; 
 
Vist que Dipsalut té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 
vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així a millorar la 
seva qualitat de vida; 

en representació del grup d'ENTESA
EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E) 
representació del grup de Partit Popular (PP)
Consell Comarcal del Gironès  

 representació dels treballadors del Consell

 del Consell Comarcal del Gironès o persona
Gironès en qui delegui 
del Consell Comarcal del Gironès o persona
Gironès en qui delegui, que aixecarà acta 

terme 
podrà convidar a assistir al personal tècnic que

que formuli la comissió per a la redacció del
Consell Comarcal del Gironès serà elevada per
Informativa de Serveis Propis i posteriorment

Aprovació del text del conveni entre el Consell Com arcal del Gironès i Dipsalut 
per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans 
de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.  

El president explica que fa tres anys que es porta a terme aquesta tasca 
del Gironès. Actualment tenim 22 parcs i 10 itineraris saludables. Són 

emplaçats a l'aire lliure, oberts les 24 hores del dia i accessibles tots els dies 
Se n'ha de potenciar el seu ús per fer un exercici moderat per part de la gent 

conjuntament amb el Consell Esportiu del Gironès
dinamització per potenciar l'exercici físic d'aquest sector de la població i alhora poder 
disposar d'un lloc de sociabilització. L'any 2015 241 persones de 13 municipis van 
participar en les activitats programades. Bàsicament els seus usuaris són associacions de 

i algun centre residencial. Tenen parcs els ajuntaments: d'Aiguaviva, 
ssà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, 

Llagostera, Llambilles, Madremanya, Medinyà, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, 
Sant Jordi Desvalls i Vilablareix. Per les dinamitzacions el Consell rep de Dipsalut la 

els darrers anys que són 93 euros per dinamització. Aquest preu 
inclou el cost del personal, la coordinació, el quilometratge, les

tots els conceptes assimilables i totes les accions necessàries
funcionament de l'encàrrec. El nombre de dinamitzacions per cada parc
6 en els itineraris saludables. El nombre de dinamitzacions el determina D
d'aprovar les sol·licituds rebudes per part dels ajuntaments. Comenta que aquest servei 
no suposa cap cost pels ajuntaments. Aprofita per comentar que aquesta setmana 

jornades de formació pel personal del consorci de Benestar Social 
. En aquestes hi han assistit els tècnics del Consell E

aquesta ha estat una bona forma de cooperar entre les 

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

Vist que Dipsalut té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 

control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així a millorar la 
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ENTESA (ICV-EUiA-EPM-

(PP) 

Consell Comarcal del 

persona del Consell 

persona del Consell 
 de les reunions que 

que consideri oportú. 

del Codi ètic i de bon 
per al seu dictamen a 

posteriorment al Ple comarcal. 

Aprovació del text del conveni entre el Consell Com arcal del Gironès i Dipsalut 
per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans 

aquesta tasca per part el 
22 parcs i 10 itineraris saludables. Són 

emplaçats a l'aire lliure, oberts les 24 hores del dia i accessibles tots els dies 
un exercici moderat per part de la gent 

Gironès sessions de 
dinamització per potenciar l'exercici físic d'aquest sector de la població i alhora poder 

241 persones de 13 municipis van 
participar en les activitats programades. Bàsicament els seus usuaris són associacions de 

i algun centre residencial. Tenen parcs els ajuntaments: d'Aiguaviva, 
ornells de la Selva, Girona, 

Llagostera, Llambilles, Madremanya, Medinyà, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, 
zacions el Consell rep de Dipsalut la 

els darrers anys que són 93 euros per dinamització. Aquest preu 
les impressions, les 
necessàries pel bon 

de dinamitzacions per cada parc és de 20 a l'any i 
de dinamitzacions el determina Dipsalut després 

a que aquest servei 
no suposa cap cost pels ajuntaments. Aprofita per comentar que aquesta setmana s'han 

jornades de formació pel personal del consorci de Benestar Social 
ll Esportiu per explicar 

aquesta ha estat una bona forma de cooperar entre les àrees.  

Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
en conseqüència, millorar la seva 

Vist que Dipsalut té implantat el Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables, 
quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir les habilitats per a la 

control que tenen les persones sobre la seva salut, i contribuir així a millorar la 



 
 

 

 
Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
del Gironès per promoure l’ús d’aquests equipaments i 
i que Dipsalut ha programat intervencions educatives i de promoció de l’activitat física 
dirigides per professionals especialitzats;
 
Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la 
comunitària i dinamització dels parcs urbans i les xarxes d’itineraris saludables durant el 
període de vigència de l’encàrrec de gestió amb els professionals necessaris
seva experiència i el seu coneixement i proximitat del territori;
 
Vist el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del 
Gironès, per a la realització del servei de dinamització 
xarxes d'itineraris saludables; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada
grup d'ERC-AM, del grup del PSC
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA
grup de la CUP-PA. 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord
 
Primer.   Acceptar l'encàrrec de gestió 

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

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
 
8. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Girona del projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de 
l'economia social i solidària a la comarca del Giro nès.
 
El Sr. Vidal explica, tal i com va comentar a la comissió informativa
projecte a la Diputació de Girona per aconseguir una subv
diagnosi de la comarca per veure quina capacitat tenim per 
foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca.
l'àrea de Promoció Econòmica
sembla interessant disposar d'aquestes dades per veure la possibilitat d'acollir aquest 
tipus d'activitat en el territori.  
 
Vist l'edicte d'aprovació de les bases reguladores per a la subvenció de projectes 
singulars de desenvolupament econòmic, publicat al BOP número 36 de la Diputació de 
Girona de data 23 de febrer de 2016;
 

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

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

contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del 
per a la realització del servei de dinamització dels parcs urbans de salut i les 

 

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

GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització 
parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016
contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell 
Comarcal del Gironès, per a la realització del servei de dinamització 
parcs urbans de salut i les xarxes d'itineraris saludables. 

Comunicar aquest acord a Dipsalut. 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la 

projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de 
l'economia social i solidària a la comarca del Giro nès.  

tal i com va comentar a la comissió informativa
projecte a la Diputació de Girona per aconseguir una subvenció per poder elaborar una 
diagnosi de la comarca per veure quina capacitat tenim per realitzar un projecte de 
foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca.

ica s'ha parlat amb diferents ajuntaments de la comarca i 
sembla interessant disposar d'aquestes dades per veure la possibilitat d'acollir aquest 

 

Vist l'edicte d'aprovació de les bases reguladores per a la subvenció de projectes 
senvolupament econòmic, publicat al BOP número 36 de la Diputació de 

Girona de data 23 de febrer de 2016; 
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Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
promoure estils de vida saludables 

i que Dipsalut ha programat intervencions educatives i de promoció de l’activitat física 

Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la mobilització 
comunitària i dinamització dels parcs urbans i les xarxes d’itineraris saludables durant el 
període de vigència de l’encàrrec de gestió amb els professionals necessaris, aprofitant la 

contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del 
dels parcs urbans de salut i les 

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

E i del grup del PP i l'abstenció del 

l servei de dinamització dels 
tineraris saludables 2016 i aprovar el 

contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell 
a la realització del servei de dinamització dels 

 

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

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la 

projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de 

tal i com va comentar a la comissió informativa, que presenten un 
enció per poder elaborar una 

realitzar un projecte de 
foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca. Des de 

ents ajuntaments de la comarca i 
sembla interessant disposar d'aquestes dades per veure la possibilitat d'acollir aquest 

Vist l'edicte d'aprovació de les bases reguladores per a la subvenció de projectes 
senvolupament econòmic, publicat al BOP número 36 de la Diputació de 



 
 

 

Vist l'edicte d'aprovació de la convocatòria del programa suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic, anualitat 2016, publicat al BOP n
Girona de data 22 de març de 2016;
 
Vist l'informe de la tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 
data 1 d'abril de 2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
l'elaboració d'una diagnosi de la situació de l'economia social i solidària a la comarca del 
Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe valoratiu i tècnic d'adequació i 
implementació d'un projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i 
solidària al Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 1 d'abril de 201
Girona per a l'elaboració d'una
solidària a la comarca del Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe 
valoratiu i tècnic d'adequació i implementació d'un pro
i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària al Gironès

 
Segon. Comunicar aquest acord 
 
9. Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 22 de març de 2016, i aprovació del text del conveni d e 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Con sell Comarcal del Gironès, per al 
muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jor di Gamell.
 
La Sra. Roca explica que es tracta d'una exposició feta
Sr. Jordi Gamell, que es va fer a la casa de cultura Les Bernardes. La finalitat és que 
aquesta exposició pugui arribar a un major nombre de persones
col·laboració entre la Diputació de Girona i 
a muntar aquesta exposició de 20 fotografies a diversos pobles de la comarca. 
 
Atès que la casa de cultura Les Bernades de Salt ha organitzat una exposició del fotògraf 
Jordi Gamell: “Els Colors de Girona”, fo
cm; 
 
Vist que la Diputació de Girona
pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats i les ofereix als ens 
locals de les comarques gironi
de facilitar als municipis gironins 
promocionar la comunitat artística gironina
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
2016, mitjançant el qual s'aprova
Girona i el Consell Comarcal del 
Girona” de Jordi Gamell; 

Vist l'edicte d'aprovació de la convocatòria del programa suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic, anualitat 2016, publicat al BOP número 56 de la Diputació de 
Girona de data 22 de març de 2016; 

Vist l'informe de la tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 
prova la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a 

diagnosi de la situació de l'economia social i solidària a la comarca del 
Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe valoratiu i tècnic d'adequació i 
implementació d'un projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de 2016, i aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

Girona per a l'elaboració d'una diagnosi de la situació de l'economia social i 
solidària a la comarca del Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe 
valoratiu i tècnic d'adequació i implementació d'un projecte de foment, suport 
i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària al Gironès

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
de març de 2016, i aprovació del text del conveni d e 

col·laboració entre la Diputació de Girona i el Con sell Comarcal del Gironès, per al 
muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jor di Gamell.  

La Sra. Roca explica que es tracta d'una exposició feta pel fotògraf i expert en xarxes
que es va fer a la casa de cultura Les Bernardes. La finalitat és que 

aquesta exposició pugui arribar a un major nombre de persones. S'ha signat 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal perquè la Diputació ajudi 
a muntar aquesta exposició de 20 fotografies a diversos pobles de la comarca. 

es Bernades de Salt ha organitzat una exposició del fotògraf 
“Els Colors de Girona”, formada per 20 fotografies emmarcades a 70 x 50 

Diputació de Girona organitza i gestiona propostes expositives de producció 
pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats i les ofereix als ens 
locals de les comarques gironines, sense cap cost econòmic, amb l’objectiu, d’una banda, 
de facilitar als municipis gironins una bona programació cultural, i, de l’altra, fomentar i 
promocionar la comunitat artística gironina; 

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

omarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició 
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Vist l'edicte d'aprovació de la convocatòria del programa suport a projectes singulars de 
úmero 56 de la Diputació de 

Vist l'informe de la tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril de 
la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a 

diagnosi de la situació de l'economia social i solidària a la comarca del 
Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe valoratiu i tècnic d'adequació i 
implementació d'un projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i 

Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

diagnosi de la situació de l'economia social i 
solidària a la comarca del Gironès i àrea d'influència i redacció d'un informe 

jecte de foment, suport 
i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària al Gironès. 

Aprovació de la ratificació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
de març de 2016, i aprovació del text del conveni d e 

col·laboració entre la Diputació de Girona i el Con sell Comarcal del Gironès, per al 

pel fotògraf i expert en xarxes, el 
que es va fer a la casa de cultura Les Bernardes. La finalitat és que 

. S'ha signat conveni de 
el Consell Comarcal perquè la Diputació ajudi 

a muntar aquesta exposició de 20 fotografies a diversos pobles de la comarca.  

es Bernades de Salt ha organitzat una exposició del fotògraf 
rmada per 20 fotografies emmarcades a 70 x 50 

organitza i gestiona propostes expositives de producció 
pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats i les ofereix als ens 

nes, sense cap cost econòmic, amb l’objectiu, d’una banda, 
una bona programació cultural, i, de l’altra, fomentar i 

el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de març de 
de col·laboració entre la Diputació de 

per al muntatge de l'exposició “Els Colors de 



 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 22 de març 
la Diputació de G
l'exposició “Els Colors de Girona”

 
Segon. Comunicar aquest acord 
 
10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'A ssociació 
Fringe per a l'organització del Festival d'arts esc èniques Emergent.
 
La Sra. Roca explica que aquest projecte és únic i molt interessant
pobles de la nostra comarca 
però amb els anys esdevenen punters en les arts escèniques del nostre país.
conveni regula la relació entre l'Associació Fringe i el Consell Comarcal.
Fringe es fa responsable d
d'Emergent. El Consell Comarcal paga per aquesta feina la quantitat de 20.000 euros. 
Aquest conveni té una durada d'un any.
 
Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que pre
Fringe per a la difusió de les arts
de 2016; 
 
Atès que el festival Emergent s'ha consolidat com un festival original, diferent i dinàmic 
que  vol promocionar els valors emergents 
 
Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes 
música, la dansa, el circ, el teatre, etc.;
 
Vist el que regula l'art. 22.2.
subvencions; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 

l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per 
Emergent en l’anualitat de 201

 
Segon.  Aprovar la despesa corresponent per un import de 

€) amb càrrec a la partida 334
del Gironès de 201

 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 

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

 

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 
març de 2016, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 

Girona i el Consell Comarcal del Gironès,
“Els Colors de Girona” de Jordi Gamell. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'A ssociació 
Fringe per a l'organització del Festival d'arts esc èniques Emergent.

La Sra. Roca explica que aquest projecte és únic i molt interessant. P
pobles de la nostra comarca projectes d'art, de música i de circ. Alguns 
però amb els anys esdevenen punters en les arts escèniques del nostre país.
conveni regula la relació entre l'Associació Fringe i el Consell Comarcal.
Fringe es fa responsable de la direcció artística i tècnica de tota la programació 

l Consell Comarcal paga per aquesta feina la quantitat de 20.000 euros. 
Aquest conveni té una durada d'un any.  

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

Atès que el festival Emergent s'ha consolidat com un festival original, diferent i dinàmic 
que  vol promocionar els valors emergents de les arts escèniques; 

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

Vist el que regula l'art. 22.2.a 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: 

Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 
l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival
Emergent en l’anualitat de 2016. 

Aprovar la despesa corresponent per un import de vint mil 
àrrec a la partida 3340.480010 del pressupost del Cons

del Gironès de 2016. 

Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 
corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució d'aquest acord. 
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Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
de col·laboració entre 

ironès, per al muntatge de 

conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'A ssociació 
Fringe per a l'organització del Festival d'arts esc èniques Emergent.  

. Permet veure en els 
. Alguns són emergents 

però amb els anys esdevenen punters en les arts escèniques del nostre país. Aquest 
conveni regula la relació entre l'Associació Fringe i el Consell Comarcal. L'Associació 

e la direcció artística i tècnica de tota la programació 
l Consell Comarcal paga per aquesta feina la quantitat de 20.000 euros. 

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

Atès que el festival Emergent s'ha consolidat com un festival original, diferent i dinàmic 

Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes i nous talents de la 

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

Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 
al finançament del festival 

mil euros (20.000,00 
del pressupost del Consell Comarcal 

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



 
 

 

Quart.  Comunicar aquest acord a 
 
11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre e l Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 
escèniques Emergent.  
 
La Sra. Roca explica que aquest conveni és el que se signa entre el Consell i e
ajuntaments de la comarca que hi participen. L'ajuntament s'ha de fer responsable del 
llum, de l'escenari, del so, del muntatge i desmuntatge de cadascun d'aquests escenaris i 
ha de pagar la quantitat de 3.000 euros IVA no inclòs. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès 
Festival d'arts escèniques Emergent;
 
Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes 
presentin un treball de qualitat en música, dan
que el públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l’arrelament d’aquesta proposta a la comarca amb la co
ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis;
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.   Aprovar el text del 

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

 
Segon.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin ne
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 
corresponents. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca.
 
12. Moció pel transport escolar.
 
El president explica que en el darrer P
arribar una moció en la que hi hem estat d'acord tots els grups presents en aquest consell 
comarcal per tal que el Departament d'Ensenyament reflexioni sobre el transport escolar a 
la comarca. 
 
La Sra. Pineda en primer lloc agraeix a tots els grups polítics del consell comarcal que un 
cop els han tramès la moció hi han 
gràcies per l'esforç realitzat. 
clàusules per licitar el transport escolar va anunciar que el seu grup tenia interès en 
presentar aquesta moció. Per ells 
eren discriminatòries. D'una banda la 
Catalunya atorga a tots els infants 
menjador escolar gratuït. En canvi 

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

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

La Sra. Roca explica que aquest conveni és el que se signa entre el Consell i e
ajuntaments de la comarca que hi participen. L'ajuntament s'ha de fer responsable del 

del muntatge i desmuntatge de cadascun d'aquests escenaris i 
ha de pagar la quantitat de 3.000 euros IVA no inclòs.  

l Consell Comarcal del Gironès vetllarà per la continuïtat en l'organització 
Festival d'arts escèniques Emergent; 

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

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l’arrelament d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 
ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis; 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

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

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

Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 

Moció pel transport escolar.  

ident explica que en el darrer Ple la Sra. Pineda els va fer una petició i els va fer 
arribar una moció en la que hi hem estat d'acord tots els grups presents en aquest consell 
comarcal per tal que el Departament d'Ensenyament reflexioni sobre el transport escolar a 

Pineda en primer lloc agraeix a tots els grups polítics del consell comarcal que un 
els han tramès la moció hi han introduït millores han arribat a un consens. Dóna les 

 En el darrer Ple quan parlaven de l'aprovació del p
clàusules per licitar el transport escolar va anunciar que el seu grup tenia interès en 

Per ells es donaven algunes circumstàncies que creien que 
D'una banda la normativa a través d'un Decret de la Gen

els infants que no tenen escola en el seu m
En canvi alguns dels municipis de la nostra comarca
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l'associació Fringe, per a la difusió de les arts. 

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

La Sra. Roca explica que aquest conveni és el que se signa entre el Consell i els diferents 
ajuntaments de la comarca que hi participen. L'ajuntament s'ha de fer responsable del 

del muntatge i desmuntatge de cadascun d'aquests escenaris i 

vetllarà per la continuïtat en l'organització del 

Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes novells que 
sa, entre d’altres especialitats de tal manera 

que el públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa; 

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l·laboració i suport dels 

entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival 

Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 
cessaris per a l’execució d'aquest 

acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 

 

els va fer una petició i els va fer 
arribar una moció en la que hi hem estat d'acord tots els grups presents en aquest consell 
comarcal per tal que el Departament d'Ensenyament reflexioni sobre el transport escolar a 

Pineda en primer lloc agraeix a tots els grups polítics del consell comarcal que un 
millores han arribat a un consens. Dóna les 

le quan parlaven de l'aprovació del plec de 
clàusules per licitar el transport escolar va anunciar que el seu grup tenia interès en 

es donaven algunes circumstàncies que creien que 
a través d'un Decret de la Generalitat de 

que no tenen escola en el seu municipi el transport i 
la nostra comarca, igual com 



 
 

 

a la resta de Catalunya, tenen 
allunyats del centre escolar i no en disposen
veïnat de les Vivendes Barceló.
escola al seu municipi, no tenen dret a aquest tipus
existeixen algunes ajudes aquestes 
fora perquè només s'atorguen en el cas de que hi hagi disponibilitat pressupostària.
Existint aquesta situació va creure necessari que es 
de fer només des del Consell 
altres institucions com les entitats municipalistes i tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. Se'ls expo
és un problema que tenen tots els consells comarcals
manera diferent de fer les coses perquè no hi hagi discriminació 
en el mateix municipi però allunyats de l'e
accés a subvencions, ajudes...
comarca el primer punt de la moció é
Consell Comarcal, els ajuntamen
hi ha. Així podran veure la magnitud
posar el problema sobre la taula, que en p
polítics i que es pugui trobar una solució a
 
Moció que presenten els grups
de millorar el dret d’accés a l’educació obligatòria als alumnes que viuen allunyats dels 
centres escolar.  
 
El Departament d’Ensenyament va aprovar el Decret 161/1996, de 14 de maig 
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en 
l'educació obligatòria. La Generalitat va dictar aquest decret arrel de la ja d
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general de sistema educatiu. Aquesta llei 
introduïa l’obligació per part de les administracions educatives de prestar, de forma 
gratuïta el servei escolar de transport per alumnat d’educació primàri
obligatòria per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament pels alumnes que haguessin de 
ser escolaritzats fora del municipi. 
La legislació vigent fins ara sols té en compte a l’hora de la gratuïtat del transport escolar, 
el fet que l’escolarització sigui fora del propi municipi. En canvi però, no té en compte 
l’escolarització dins el mateix municipi en llocs de residència allunyats del centre 
d’ensenyament.  
En aquest sentit el Decret 161/1996 en la disposició addicional primera diu:
 
1 Quan les necessitats d'escolarització en un determinat
d'acord amb les consignacions pressupostàries existents, 
escolar de transport o la concessió d'ajuts destinats a l'alumnat
d'educació infantil que hagi 
l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència.
 
Hi ha molts municipis amb un terme municipal extens i alguns alumnes resideixen en llocs 
allunyats del centres escolars. Aquests nens i nenes, nois i noies que resideixen en llocs 
allunyats dels centres educatius del seu municipi no tenen assegurat la gratuïtat d’accés 
al servei de transport escolar de forma obligatòria, i estan subjectes a la bona voluntat i 
disponibilitat pressupostària dels consells comarcals,
propis, que han d’arribar a l'escola
 

tenen un terme municipal extens i alguns infants viuen molt 
i no en disposen. Posa l'exemple del municipi de Quart amb 

Barceló. Els infants que viuen en aquestes zones
no tenen dret a aquest tipus d'ajut de transport.

aquestes no cobreixen totes les necessitats i alguns queden 
fora perquè només s'atorguen en el cas de que hi hagi disponibilitat pressupostària.
Existint aquesta situació va creure necessari que es replantegin aquest tema. N

només des del Consell Comarcal. El nostre paper és fer evident aquest problema a 
com les entitats municipalistes i tots els grups parlamentaris del 

Se'ls exposa que existeix aquest problema.
tots els consells comarcals. Creu que s'ha de pensar 

les coses perquè no hi hagi discriminació pels alumnes que viuen 
allunyats de l'escola. Aquests haurien de 

accés a subvencions, ajudes...  Atenent que no saben el cost que comportava a la nostra 
de la moció és realitzar un estudi en el que s'hi han d'implicar el 

Consell Comarcal, els ajuntaments i les escoles de la comarca per saber de quants casos 
magnitud d'aquest problema a la nostra comarca. La finalitat és 

posar el problema sobre la taula, que en parlin entre les entitats munici
e es pugui trobar una solució a aquest problema.  

s polítics comarcals del Consell Comarcal del Gironès per tal 
de millorar el dret d’accés a l’educació obligatòria als alumnes que viuen allunyats dels 

El Departament d’Ensenyament va aprovar el Decret 161/1996, de 14 de maig 
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en 
l'educació obligatòria. La Generalitat va dictar aquest decret arrel de la ja d
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general de sistema educatiu. Aquesta llei 
introduïa l’obligació per part de les administracions educatives de prestar, de forma 
gratuïta el servei escolar de transport per alumnat d’educació primàri
obligatòria per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament pels alumnes que haguessin de 
ser escolaritzats fora del municipi.  
La legislació vigent fins ara sols té en compte a l’hora de la gratuïtat del transport escolar, 

olarització sigui fora del propi municipi. En canvi però, no té en compte 
l’escolarització dins el mateix municipi en llocs de residència allunyats del centre 

En aquest sentit el Decret 161/1996 en la disposició addicional primera diu:

les necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i 
d'acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà

concessió d'ajuts destinats a l'alumnat que 
 de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i

l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 

un terme municipal extens i alguns alumnes resideixen en llocs 
allunyats del centres escolars. Aquests nens i nenes, nois i noies que resideixen en llocs 
allunyats dels centres educatius del seu municipi no tenen assegurat la gratuïtat d’accés 

transport escolar de forma obligatòria, i estan subjectes a la bona voluntat i 
disponibilitat pressupostària dels consells comarcals, i són els pares o bé per mitjans 

l'escola. 
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alguns infants viuen molt 
Posa l'exemple del municipi de Quart amb el 

Els infants que viuen en aquestes zones, com que tenen 
d'ajut de transport. Tot i que 

no cobreixen totes les necessitats i alguns queden 
fora perquè només s'atorguen en el cas de que hi hagi disponibilitat pressupostària. 

aquest tema. No ho han 
paper és fer evident aquest problema a 

com les entitats municipalistes i tots els grups parlamentaris del 
existeix aquest problema. Pensa que aquest 

. Creu que s'ha de pensar una 
pels alumnes que viuen 

. Aquests haurien de disposar del mateix 
el cost que comportava a la nostra 

s realitzar un estudi en el que s'hi han d'implicar el 
ts i les escoles de la comarca per saber de quants casos 

d'aquest problema a la nostra comarca. La finalitat és 
entre les entitats municipalistes i els grups 

l Consell Comarcal del Gironès per tal 
de millorar el dret d’accés a l’educació obligatòria als alumnes que viuen allunyats dels 

El Departament d’Ensenyament va aprovar 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. La Generalitat va dictar aquest decret arrel de la ja derogada Llei 
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general de sistema educatiu. Aquesta llei 
introduïa l’obligació per part de les administracions educatives de prestar, de forma 
gratuïta el servei escolar de transport per alumnat d’educació primària i secundària 
obligatòria per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament pels alumnes que haguessin de 

La legislació vigent fins ara sols té en compte a l’hora de la gratuïtat del transport escolar, 
olarització sigui fora del propi municipi. En canvi però, no té en compte 

l’escolarització dins el mateix municipi en llocs de residència allunyats del centre 

En aquest sentit el Decret 161/1996 en la disposició addicional primera diu: 

municipi així ho aconsellin, i 
podrà facilitar el servei 

 cursi el segon cicle 
se fora del seu municipi de residència, i a 

l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix 

un terme municipal extens i alguns alumnes resideixen en llocs 
allunyats del centres escolars. Aquests nens i nenes, nois i noies que resideixen en llocs 
allunyats dels centres educatius del seu municipi no tenen assegurat la gratuïtat d’accés 

transport escolar de forma obligatòria, i estan subjectes a la bona voluntat i 
i són els pares o bé per mitjans 



 
 

 

Inclús es pot donar la paradoxa que una família v
un terme municipal diferent i una altra família visqui en un nucli urbà allunyat i hagi de fer 
més de tres quilòmetres per arribar al centre escolar. La primera família té dret a tenir 
transport escolar i en canvi la segona família, no. 
 
Això no deixa de ser un greuge comparatiu i també una discriminació.
 
Han passat vint anys des que es va aprovar el Decret 161/1996, de 14 de maig que regula 
el transport escolar i en vint anys hi ha hagut un canvi de la realitat municipal i també en 
l’ensenyament. Aquests canvis, provoquen l’obsolescència d’una norma que no
adequada a la nova realitat dels municipis, i a l’ensenyament, pel que cal iniciar el debat 
per tal de fer els canvis normatius i poder adequar la regulació a la nova realitat. 
 
Els Consells Comarcals som institucions finalistes, que tenim per final
benestar dels ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis, i per tant carents de recursos 
propis. En canvi, coneixem el territori i també les necessitats dels nostres veïns, i hem de 
ser capaços d’organitzar els serveis que oferim amb ef
l’ens idoni per tal d’organitzar el transport escolar obligatori i també el no obligatori,
 
Actualment el Consell Comarcal ja rep diners de la Diputació de Girona per tal de fer el 
servei de transport urbà no obligatori. 
conveni entre Diputació de Girona i Consell Comarcal del Gironès pel que el Consell 
Comarcal del Gironès rebria un total de 22.292
obligatori per al curs 2015-2016, di
insuficients per assumir les necessitats existents.
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat.
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer. Que el Consell Comarcal, juntament amb 

estudiïn quants municipis de la comarca del Gironès es troben en la situació de 
tenir alumnes d’escoles públiques residents en llocs allunyats
transport escolar no obligatori.

 
Segon. Instar a les entitats municipalistes: Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 

Associació Catalana 
adaptar a la nova realitat municipal la normativa sobre transport escolar. 

 
Tercer. Instar els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya a revisar, 

modernitzar i adaptar 
escolar. 

 
13. Aprovació inicial de la modificació dels preus públi cs.
 
El president explica que aquest punt no es va poder portar a dictaminar 
informatives atenent que el Consell Rector es va portar a terme amb posterioritat a 
aquestes. En aquest Consell R
Música del Gironès. Hem passat una època molt complicada en la que totes les ajudes i 
subvencions a les escoles de música es van veure retallades
ajustament de preus molt important pu
esforços que es va fer són de mèrit perquè han servit per salvar l'Escola de Música i que 

Inclús es pot donar la paradoxa que una família visqui a tocar d’un centre escolar però en 
un terme municipal diferent i una altra família visqui en un nucli urbà allunyat i hagi de fer 
més de tres quilòmetres per arribar al centre escolar. La primera família té dret a tenir 

la segona família, no.  

Això no deixa de ser un greuge comparatiu i també una discriminació. 

Han passat vint anys des que es va aprovar el Decret 161/1996, de 14 de maig que regula 
el transport escolar i en vint anys hi ha hagut un canvi de la realitat municipal i també en 
l’ensenyament. Aquests canvis, provoquen l’obsolescència d’una norma que no
adequada a la nova realitat dels municipis, i a l’ensenyament, pel que cal iniciar el debat 
per tal de fer els canvis normatius i poder adequar la regulació a la nova realitat. 

Els Consells Comarcals som institucions finalistes, que tenim per final
benestar dels ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis, i per tant carents de recursos 
propis. En canvi, coneixem el territori i també les necessitats dels nostres veïns, i hem de 
ser capaços d’organitzar els serveis que oferim amb eficàcia i efectivitat. Per això som 
l’ens idoni per tal d’organitzar el transport escolar obligatori i també el no obligatori,

Actualment el Consell Comarcal ja rep diners de la Diputació de Girona per tal de fer el 
servei de transport urbà no obligatori. El passat ple de febrer de 2016 es va aprovar 
conveni entre Diputació de Girona i Consell Comarcal del Gironès pel que el Consell 
Comarcal del Gironès rebria un total de 22.292,11 € per fer front al transport escolar no 

2016, diners provinents de la Diputació de Girona i que són 
insuficients per assumir les necessitats existents. 

a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

Que el Consell Comarcal, juntament amb els ajuntaments i escoles del territori, 
estudiïn quants municipis de la comarca del Gironès es troben en la situació de 
tenir alumnes d’escoles públiques residents en llocs allunyats
transport escolar no obligatori. 

les entitats municipalistes: Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) a revisar, modernitzar i 

la nova realitat municipal la normativa sobre transport escolar. 

ls grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya a revisar, 
modernitzar i adaptar a la nova realitat municipal la normativa sobre transport 

provació inicial de la modificació dels preus públi cs.  

El president explica que aquest punt no es va poder portar a dictaminar 
informatives atenent que el Consell Rector es va portar a terme amb posterioritat a 

En aquest Consell Rector es van aprovar els preus públics de l'E
Hem passat una època molt complicada en la que totes les ajudes i 

subvencions a les escoles de música es van veure retallades. Va
important pujant preus als pares, ajustant els professors... E

esforços que es va fer són de mèrit perquè han servit per salvar l'Escola de Música i que 
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isqui a tocar d’un centre escolar però en 
un terme municipal diferent i una altra família visqui en un nucli urbà allunyat i hagi de fer 
més de tres quilòmetres per arribar al centre escolar. La primera família té dret a tenir 

 

Han passat vint anys des que es va aprovar el Decret 161/1996, de 14 de maig que regula 
el transport escolar i en vint anys hi ha hagut un canvi de la realitat municipal i també en 
l’ensenyament. Aquests canvis, provoquen l’obsolescència d’una norma que no està 
adequada a la nova realitat dels municipis, i a l’ensenyament, pel que cal iniciar el debat 
per tal de fer els canvis normatius i poder adequar la regulació a la nova realitat.  

Els Consells Comarcals som institucions finalistes, que tenim per finalitat vetllar pel 
benestar dels ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis, i per tant carents de recursos 
propis. En canvi, coneixem el territori i també les necessitats dels nostres veïns, i hem de 

icàcia i efectivitat. Per això som 
l’ens idoni per tal d’organitzar el transport escolar obligatori i també el no obligatori, 

Actualment el Consell Comarcal ja rep diners de la Diputació de Girona per tal de fer el 
El passat ple de febrer de 2016 es va aprovar 

conveni entre Diputació de Girona i Consell Comarcal del Gironès pel que el Consell 
€ per fer front al transport escolar no 

ners provinents de la Diputació de Girona i que són 

els ajuntaments i escoles del territori, 
estudiïn quants municipis de la comarca del Gironès es troben en la situació de 
tenir alumnes d’escoles públiques residents en llocs allunyats i valorin el cost del 

les entitats municipalistes: Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
MC) a revisar, modernitzar i 

la nova realitat municipal la normativa sobre transport escolar.  

ls grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya a revisar, 
la nova realitat municipal la normativa sobre transport 

El president explica que aquest punt no es va poder portar a dictaminar a les comissions 
informatives atenent que el Consell Rector es va portar a terme amb posterioritat a 

aprovar els preus públics de l'Escola de 
Hem passat una època molt complicada en la que totes les ajudes i 

an haver de fer un 
jant preus als pares, ajustant els professors... Els 

esforços que es va fer són de mèrit perquè han servit per salvar l'Escola de Música i que 



 
 

 

tinguem uns 700 alumnes a la comarca. Enguany s'ha torn
Generalitat de Catalunya després
Això els permet fer una aposta per incentivar 
cursos. Han fet una reducció de
intentar augmentar el nombre d'alumnes. Tenim una sèrie de despeses que 
mateixes tant si tenim 700 alumnes 
alumnes.   
 
El Sr. Cornellà pregunta exactament quines reduccions s'han estipulat.
 
El president detalla les principals novetats i modificacions en els preus públics de l'Escola 
del Gironès. Comenta que li trametran un resum que compara les dades de l'any passat i 
les d'aquest. Aquest resum es va entregar als membres del Consell Rector. 
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 11 d'abril de 2016, emès per la Secretaria del 
Consell Comarcal del Gironès;
 
Vist l’informe, de data 12 d'abril de 2016, emès per la 
Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda ap
 
En conseqüència s'aprova el següent acord:
 
Primer.  Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents:
 
MATRÍCULA 
Matrícula i assegurança 

 
NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE 
MUSICAL 
Petits músics 

Petits músics 

 

Sensibilització 

Sensibilització (1 i 2) 

 

Aprenentatge bàsic 

Iniciació 

Preparatori I 

Preparatori II 

Primer 

 

Aprenentatge avançat 

Segon 

Tercer 

Quart 

Quart (pas de grau) 

 
NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL
INDIVIDUAL 

tinguem uns 700 alumnes a la comarca. Enguany s'ha tornat a rebre una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya després de 3 anys sense rebre-la. Té un import de 70.0
Això els permet fer una aposta per incentivar la matriculació dels alumnes dels primers 
cursos. Han fet una reducció dels preus de les inscripcions i dels primers cursos per 
intentar augmentar el nombre d'alumnes. Tenim una sèrie de despeses que 
mateixes tant si tenim 700 alumnes com si en tenim més. És important aconseguir més 

. Cornellà pregunta exactament quines reduccions s'han estipulat.

detalla les principals novetats i modificacions en els preus públics de l'Escola 
Comenta que li trametran un resum que compara les dades de l'any passat i 

aquest. Aquest resum es va entregar als membres del Consell Rector. 

l’informe tècnic i econòmic, de data 11 d'abril de 2016, emès per la Secretaria del 
Consell Comarcal del Gironès; 

d'abril de 2016, emès per la Intervenció del Consell Comarcal del 

Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 

En conseqüència s'aprova el següent acord: 

inicialment les modificacions dels preus públics següents:

87,00 €/any 

NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE   

€/mes  
22,00  

  
€/mes  
25,00  

  

€/mes  

31,50  

32,50  

39,00  

39,00  

  

€/mes  

48,00  

52,00  

52,00  

60,00  

  

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL    
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at a rebre una subvenció de la 
la. Té un import de 70.000 euros. 

els alumnes dels primers 
els primers cursos per 

intentar augmentar el nombre d'alumnes. Tenim una sèrie de despeses que són les 
s important aconseguir més 

. Cornellà pregunta exactament quines reduccions s'han estipulat. 

detalla les principals novetats i modificacions en els preus públics de l'Escola 
Comenta que li trametran un resum que compara les dades de l'any passat i 

aquest. Aquest resum es va entregar als membres del Consell Rector.  

l’informe tècnic i econòmic, de data 11 d'abril de 2016, emès per la Secretaria del 

del Consell Comarcal del 

inicialment les modificacions dels preus públics següents: 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aprenentatge bàsic 

Preparatori I 

Preparatori II 

Primer 

 

Aprenentatge avançat 

Segon 

Tercer 

Quart 

Quart (pas de grau) 

 

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL
COL·LECTIU 

Aprenentatge bàsic 

Preparatori I 

Preparatori II 

Primer 

 

NIVELL ELEMENTAL  

CURS APROFUNDIMENT 

Llenguatge musical (60') amb instrument individual (30')

Llenguatge musical (60') amb instrument individual (45')

Llenguatge musical (60') amb instrument col·lectiu (45')

 
MÚSICA A MIDA  
LLENGUATGE MUSICAL 

Llenguatge musical 

 

INSTRUMENT INDIVIDUAL 

Mòduls setmanals individuals 

 

INSTRUMENT COL·LECTIU 

Mòduls setmanals (45') 

 

Mòdul especial grup nombrós (45') 

 

LLOGUER D'INSTRUMENTS
Primer any 

Segon any 

Tercer any 

 
FORMACIONS 
Jove Orquestra del Gironès (inicial) 

Jove Orquestra del Gironès (juvenil) 

Escola de Guitarres del Gironès (inicial) 

Escola de Guitarres del Gironès (juvenil) 

Coral Interval 

 

Banda 

 
Preparació per al conservatori (opcional), 

€/mes  

51,30  

51,30  

51,30  

  

€/mes  

56,10  

56,10  

56,10  

71,30  

  
NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL    

€/mes €/mes 

2 alumnes 3 alumnes 4 alumnes o més

42,80 38,00 

42,80 38,00 

42,80 38,00 

  

  

€/mes  

Llenguatge musical (60') amb instrument individual (30') 94,00  

Llenguatge musical (60') amb instrument individual (45') 103,00  

col·lectiu (45') 85,00  

  
  

€/mes  

45,00  

  
30’ 45' 

60,80 87,40 

  

2 alumnes 3 alumnes 4 alumnes o més

42,80 38 

≥ 8 alumnes  

18,00  

  
LLOGUER D'INSTRUMENTS  €/mes  

6,00  

9,00  

12,00  

  
€/mes  
10,00  

18,00  

10,00  

15,00  

12,00  

€/sessió  

5,00  

Preparació per al conservatori (opcional), alumnes 4t. curs, 31,00 €/hora 
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€/mes 

4 alumnes o més 

35,00 

35,00 

35,00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
60' 

115,90 

 

4 alumnes o més 

33,30 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Per l'expedició del títol de nivel elemental de l’EMG: 16,00 
Tallers d'estiu: 
- músical d'estiu (de 4 a 12 anys): 50,00 
Activitats pedagògiques: 
- Canta! amb Damaris Gelabert: 5,00 
 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril

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

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

 
14. Precs, preguntes i interpel·laccions.
 
La Sra. Veray en primer lloc dóna la benvinguda a la Sra. Pujola com a nova consellera 
comarcal. Felicita als alcaldes pel premi de la transparència.
per l'Expojove però vol fer una pregunta
va ser la posició el Consell 
Girona. A aquesta hi va assistir el c
Consell Comarcal. Manifesta que s'està
surrealistes a les que ella s'ha trobat que és vetar la presència de l'exèrcit 
Expojove. Pot deduir quina va ser la postura
d'Esquerra Republicana i que té el conseller
important com aquest i amb la implicació que sempre ha tingut el consell comarcal en 
l'Expojove aquest hagi estat un tema que no s'hagi tractat enlloc amb els diferents 
portaveus dels grups aquí representants
opinió mitjançant una Junta de Portaveus. Vol fer avinent que 
queixa al regidor responsable pel que fa a
una comissió a la qual s'ha obviat a dos formacions polítiques
Popular. Per tant la decisió mostrada per part de l'Ajuntament de 
tampoc és la unanimitat de totes les forces polítiques 
acta el seu rebuig total a la mesura que es vol 
present a l'Expojove. El president del C
bona fira i s'ha mantenir perquè la feina que s'hi fa és molt bona
s'hauria de cridar l'atenció a aquells grups del consell comarcal que estan aquí asseguts 
que es dediquen a boicotejar la inauguració de l'E
 
El Sr. Triola explica que a a
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
de la Fira Expojove. En aquesta només se'ls va entregar el document als diferents 
coorganitzadors de la Fira. Aquest document és un 
l'Ajuntament de Girona i les entitats socials que hi estan vinculades. 
entrega d'aquest document. La nostra posició en aquell
lo al Consell Comarcal i així també es va dir als mitjans de comunicació
tramès als consellers comarcals que formen part de l'equip de govern. 

Per l'expedició del títol de nivel elemental de l’EMG: 16,00 € 

músical d'estiu (de 4 a 12 anys): 50,00 €/setmanal; 100,00 €/quinzenal; 140,00 €/trisetmanal

: 5,00 €/entrada 

De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

odificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril 

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

Precs, preguntes i interpel·laccions.   

lloc dóna la benvinguda a la Sra. Pujola com a nova consellera 
. Felicita als alcaldes pel premi de la transparència. Se suma a les felicitacions 

per l'Expojove però vol fer una pregunta respecte a aquest tema. Li agradaria saber quina 
osició el Consell Comarcal a la reunió de dilluns passat a l'Ajuntament de 

. A aquesta hi va assistir el conseller de l'àrea de Joventut en representació del 
Manifesta que s'està fent una les peticions més rocambolesques i 

tes a les que ella s'ha trobat que és vetar la presència de l'exèrcit 
t deduir quina va ser la postura, donada la posició que té la formació 

que té el conseller. Creu que no és de rebut que en un tema tant 
ortant com aquest i amb la implicació que sempre ha tingut el consell comarcal en 

l'Expojove aquest hagi estat un tema que no s'hagi tractat enlloc amb els diferents 
portaveus dels grups aquí representants. Els haurien d'haver preguntat 

Junta de Portaveus. Vol fer avinent que ella va fer arribar la seva 
queixa al regidor responsable pel que fa a la reunió de dilluns a l'Ajuntament. Es va 

la qual s'ha obviat a dos formacions polítiques: Ciutadans i
er tant la decisió mostrada per part de l'Ajuntament de Girona

tampoc és la unanimitat de totes les forces polítiques representades
acta el seu rebuig total a la mesura que es vol prendre de no deixar que 

El president del Consell felicitava i s'ha de felicitar perquè és una 
bona fira i s'ha mantenir perquè la feina que s'hi fa és molt bona. Manifesta que 

hauria de cridar l'atenció a aquells grups del consell comarcal que estan aquí asseguts 
boicotejar la inauguració de l'Expojove com és el grup de la CUP.

aquesta reunió del dilluns passat se'ls va convocar 
pal de Solidaritat i Cooperació. Concretament de la Comissió

de la Fira Expojove. En aquesta només se'ls va entregar el document als diferents 
coorganitzadors de la Fira. Aquest document és un document

entitats socials que hi estan vinculades. 
ent. La nostra posició en aquell moment va ser recollir

i així també es va dir als mitjans de comunicació
tramès als consellers comarcals que formen part de l'equip de govern. 
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€/setmanal; 100,00 €/quinzenal; 140,00 €/trisetmanal 

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

suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

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

lloc dóna la benvinguda a la Sra. Pujola com a nova consellera 
suma a les felicitacions 

agradaria saber quina 
dilluns passat a l'Ajuntament de 

Joventut en representació del 
una les peticions més rocambolesques i 

tes a les que ella s'ha trobat que és vetar la presència de l'exèrcit a la fira 
donada la posició que té la formació 

no és de rebut que en un tema tant 
ortant com aquest i amb la implicació que sempre ha tingut el consell comarcal en 

l'Expojove aquest hagi estat un tema que no s'hagi tractat enlloc amb els diferents 
. Els haurien d'haver preguntat quina era la seva 

ella va fer arribar la seva 
eunió de dilluns a l'Ajuntament. Es va crear 

Ciutadans i el Partit 
Girona en aquella reunió 

representades. Vol que consti en 
ar que l'exèrcit sigui 

onsell felicitava i s'ha de felicitar perquè és una 
. Manifesta que també 

hauria de cridar l'atenció a aquells grups del consell comarcal que estan aquí asseguts i 
xpojove com és el grup de la CUP.  

questa reunió del dilluns passat se'ls va convocar des del 
Comissió de Seguiment 

de la Fira Expojove. En aquesta només se'ls va entregar el document als diferents 
document consensuat entre 

entitats socials que hi estan vinculades. Només se'ls va fer 
moment va ser recollir-lo i portar-

i així també es va dir als mitjans de comunicació. De moment l'ha 
tramès als consellers comarcals que formen part de l'equip de govern. Ells comentaran la 



 
 

 

seva posició interna. Tenen previst
de tots els representants polítics 
un any per tenir una decisió presa perquè el temps sempre 
 
El president manifesta que ell no ha dit res als de la CUP igual com tampoc ha dit res als 
de l'Exèrcit. Creu que la ignorància
uns ni vetar als altres.  
 
La Sra. Veray comenta que una cosa és 
aquí representat es dediqui a boicotejar
comarcals haurien de represen
al president que no li compari la presència de l'exèrcit a l'Expojove amb el comportament 
de la CUP.  
 
El president segueix dient que va passar d
 
La Sra. Madrenas vol comentar
munt de representants democràtics de moltes poblacions del territori i la Sra.
de manifestar que l'Ajuntament 
comissió. Va ser així però no perquè se li hagués impedit sinó 
comissió a la qual la Sra. Veray no hi va assistir 
L'Ajuntament no impedeix res ni li treu representativitat a ningú. Atenent que no era a 
l'ordre del dia l'aprovació d'aquest punt i 
raonablement es va queixar es va tornar a convocar una altra comissió
tampoc es va presentar. En aquell moment es va formar la nova comissió i per tant creu 
que en cap cas pot, d'aquests fets
aquesta comissió. Atenent que ho ha manifestat així es veu amb la obligació de rectificar
la. 
 
La Sra. Veray manifesta que el que ha dit la Sra. Madrenas és mentida.
Girona convoca reunions que se solapen unes amb les altres. Per tant 
municipals, com es fa sempre quan no estan presents en una reunió
demana quin és el nom de la persona que 
Si vol li pot ensenyar 200 correus electrònics demanant
diguem quin representant del nostre partit polític estarà representat a una 
tant li diu a la Sra. Madrenas que aquesta no és una excusa. En segon lloc 
dia que es va tornar a convocar la s
parlar amb el Sr. Sánchez, regidor delegat 
en relació al tema que s'anava a tractar
seguiment la representació sobirana del P
vostès es treguin de la butxaca. 
que se sentia incòmoda amb la presència de 
donar una excusa que troba fora de lloc
de joventut, no a la Sra. Madrenas com a alcaldessa. Vostè s'
d'una cosa que el Sr. Sánchez sap perfectament com ha anat. Ha tingut
converses amb el regidor sobre aquest tema
quan depenia d'ell. Ha de dir que el Sr. Berloso la
algunes persones, entre elles el representant de la CUP, 
deien que ella no podia ser. Si vostè va cedint terreny a la CUP és el seu problema, no el 
seu. El Ple és sobirà i hi ha sis forces
representades a les diferents comissions
faran callar ni faran que deixi de defensar la llibertat de que 

previst, en una futura Junta de Portaveus
de tots els representants polítics poder debatre-ho. Es disposa d'un any. No volen
un any per tenir una decisió presa perquè el temps sempre els atrapa. 

El president manifesta que ell no ha dit res als de la CUP igual com tampoc ha dit res als 
ignorància és la millor resposta. Ell el que no fa

una cosa és vetar la presència en un fira i l'altre que un grup 
aquí representat es dediqui a boicotejar. Són coses diferents. Creu que els consellers 
comarcals haurien de representar el consell en els actes que es porten
al president que no li compari la presència de l'exèrcit a l'Expojove amb el comportament 

El president segueix dient que va passar dels uns i dels altres.  

comentar el que ha dit la Sra. Veray perquè es troben al davant un 
munt de representants democràtics de moltes poblacions del territori i la Sra.

l'Ajuntament li va impedir que pogués estar representada en aquesta 
però no perquè se li hagués impedit sinó perquè 

comissió a la qual la Sra. Veray no hi va assistir i en la que es va tractar aquest tema.
no impedeix res ni li treu representativitat a ningú. Atenent que no era a 

l'ordre del dia l'aprovació d'aquest punt i que la Sra. Veray no hi era 
raonablement es va queixar es va tornar a convocar una altra comissió

es va presentar. En aquell moment es va formar la nova comissió i per tant creu 
d'aquests fets, concloure que se li ha impedit 

que ho ha manifestat així es veu amb la obligació de rectificar

La Sra. Veray manifesta que el que ha dit la Sra. Madrenas és mentida.
Girona convoca reunions que se solapen unes amb les altres. Per tant 
municipals, com es fa sempre quan no estan presents en una reunió,

de la persona que representarà al grup a les diferents comissions.
200 correus electrònics demanant-nos als portaveus que els hi 

diguem quin representant del nostre partit polític estarà representat a una 
tant li diu a la Sra. Madrenas que aquesta no és una excusa. En segon lloc 

tornar a convocar la sessió, ella es va excusar perquè estava malalta. Va 
regidor delegat d'aquest tema, i li va traslladar la seva posició 

en relació al tema que s'anava a tractar. Va donar per fet que es posaria a la comissió 
la representació sobirana del Ple que són 6 forces polítiques. No les que 

de la butxaca. La Sra. Madrenas va ser la primera que va manifestar 
que se sentia incòmoda amb la presència de l'exèrcit a l'Expojove. Avui ha vingut a
donar una excusa que troba fora de lloc. Ella ha interpel·lat al president i al responsable 

renas com a alcaldessa. Vostè s'ha donat per 
d'una cosa que el Sr. Sánchez sap perfectament com ha anat. Ha tingut

sobre aquest tema, com també les va tenir amb el Sr
Ha de dir que el Sr. Berloso la va convocar a una reunió 

persones, entre elles el representant de la CUP, van intentar fer
. Si vostè va cedint terreny a la CUP és el seu problema, no el 

hi ha sis forces polítiques, la seva obligació és que totes estiguin 
representades a les diferents comissions. Aquesta vegada s'ho han saltat. A
faran callar ni faran que deixi de defensar la llibertat de que a l'Expojove hi pugui
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unta de Portaveus, amb la presència 
any. No volen esperar 

  

El president manifesta que ell no ha dit res als de la CUP igual com tampoc ha dit res als 
no farà és ni vetar a 

vetar la presència en un fira i l'altre que un grup 
Creu que els consellers 

es porten a terme. Demana 
al president que no li compari la presència de l'exèrcit a l'Expojove amb el comportament 

perquè es troben al davant un 
munt de representants democràtics de moltes poblacions del territori i la Sra. Veray acaba 

va impedir que pogués estar representada en aquesta 
perquè es va convocar una 

que es va tractar aquest tema. 
no impedeix res ni li treu representativitat a ningú. Atenent que no era a 

la Sra. Veray no hi era present i per tant 
raonablement es va queixar es va tornar a convocar una altra comissió. A la segona 

es va presentar. En aquell moment es va formar la nova comissió i per tant creu 
concloure que se li ha impedit la representació a 

que ho ha manifestat així es veu amb la obligació de rectificar-

La Sra. Veray manifesta que el que ha dit la Sra. Madrenas és mentida. L'ajuntament de 
Girona convoca reunions que se solapen unes amb les altres. Per tant a tots els grups 

, posteriorment se'ls 
a les diferents comissions. 

nos als portaveus que els hi 
diguem quin representant del nostre partit polític estarà representat a una comissió. Per 
tant li diu a la Sra. Madrenas que aquesta no és una excusa. En segon lloc explica que el 

ella es va excusar perquè estava malalta. Va 
li va traslladar la seva posició 

a donar per fet que es posaria a la comissió de 
le que són 6 forces polítiques. No les que 

va ser la primera que va manifestar 
xpojove. Avui ha vingut aquí a 

al president i al responsable 
ha donat per eludida davant 

d'una cosa que el Sr. Sánchez sap perfectament com ha anat. Ha tingut diverses 
com també les va tenir amb el Sr. Berloso 

va convocar a una reunió a la qual 
van intentar fer-la fora perquè 

. Si vostè va cedint terreny a la CUP és el seu problema, no el 
la seva obligació és que totes estiguin 

Aquesta vegada s'ho han saltat. A ella no la 
a l'Expojove hi pugui assistir 



 
 

 

l'exèrcit donant l'oportunitat a tots els joves de la comarca a 
professional molt digne i molt bona que triaran lliurament si la volen.
 
El president agrairia que aquests debats es tinguessin
 
El Sr. Cornellà no vol parlar de l'Ajuntament de Girona el que passa allà passa però
que sí que parlarà és de la posició d
l'Expojove. El seu grup vol que consti en acta que feliciten
decideixin que l'exèrcit no torni més a l'Expojove
coherència i de que aquest p
altres estaments, com són l'exèrcit
antimilitarista que hi ha a Catalunya on milers de joves es van declarar 
servei militar i gràcies a que aquest
avui en dia els joves del nostre país i de l'estat espanyol no han d'anar 
fer el servei militar. Cal que no oblidem aquesta tradició i cal que no oblidem que veni
d'aquesta tradició de l'insubmissió
imposicions. No van anar a l'Expojove a boicotejar res
assistir cap dels consellers comarcals. L
senzillament hi va haver una protesta del nostre partit i d'altres en contra de la p
de l'exèrcit. Pensa que s'hauria de separar el que és 
fet de protestar és la llibertat que tenim tots i totes d'expressar el
constar que estan d'acord en què es faci aquesta reunió amb tots els portaveus i que 
evidentment la posició de la CUP serà molt clara 
l'exèrcit en un espai educatiu. 
 
El Sr. Wilder vol formular una pr
Recorda que en el seu discurs d'investidura va fer menció expressament sobre el tema de 
la transparència. Pensa que és una bona noticia que 
indicadors. Ha estat estudiant els tics que s'avaluen i hi ha diferents temes respecte a 
aquest consell comarcal. Hem rebut un 75%. 
política també hi ha hagut molt de treball tècnic
Vol fer èmfasi que encara els falta un 25%. Hi ha ajuntaments i consells comarcals que 
han arribat a un 100%. Està bé i és satisfactori haver arribat al 75% però també hi ha 
aquesta porció a la que encara no han arribat
informació sobre el desenvolupament del plenari,
partits polítics, els debats i els acords. Creu que una persona que estigui mínimament 
interessada en el desenvolupament
formula una pregunta. Algunes persones li han comentat
l'oficina de consum, que diverses vegades els han respost que estan saturats i que no 
poden rebre informació sobre contractes, 
quina raó.  
 
El president comenta que és la primera noticia que
 
El Sr. Wilder comenta que li han dit que estan saturats. Que diverses vegades 
que es dirigeixi a l'Ajuntament de Girona 
veracitat d'aquestes informacions 
 
El Sr. Vidal respon que en els darrers 
Abans de que es pugui atendre es demana al consumidor
l'empresa primer. Abans es realitzava 
un primer intent amb l'empresa

l'oportunitat a tots els joves de la comarca a conèixer
t bona que triaran lliurament si la volen.  

ia que aquests debats es tinguessin en els plenaris municipals. 

El Sr. Cornellà no vol parlar de l'Ajuntament de Girona el que passa allà passa però
de la posició de la CUP envers la presència de 

que consti en acta que feliciten a tots els partits politics que 
no torni més a l'Expojove. Creuen que serà una mostra de 

coherència i de que aquest país avança cap a l'educació i cap a la pau i no p
l'exèrcit, que no els representa. No han d'oblidar la tradició 

antimilitarista que hi ha a Catalunya on milers de joves es van declarar 
gràcies a que aquests joves van desobeir i van patir la persecució judicial 

avui en dia els joves del nostre país i de l'estat espanyol no han d'anar 
fer el servei militar. Cal que no oblidem aquesta tradició i cal que no oblidem que veni

l'insubmissió. Encara avui ens considerem 
imposicions. No van anar a l'Expojove a boicotejar res, que ell sàpiga

cap dels consellers comarcals. L'Expojove es va desenvolupar amb normalitat
senzillament hi va haver una protesta del nostre partit i d'altres en contra de la p

. Pensa que s'hauria de separar el que és la protesta del boicot. En tot cas el 
fet de protestar és la llibertat que tenim tots i totes d'expressar el que pensem. Vol fer 
constar que estan d'acord en què es faci aquesta reunió amb tots els portaveus i que 
evidentment la posició de la CUP serà molt clara en aquest aspecte de que no volem 

  

vol formular una pregunta i un aclariment sobre el tema de la transparència.
Recorda que en el seu discurs d'investidura va fer menció expressament sobre el tema de 

ensa que és una bona noticia que s'hagi realitzat 
tudiant els tics que s'avaluen i hi ha diferents temes respecte a 

aquest consell comarcal. Hem rebut un 75%. Els felicita perquè a més d'una qüestió 
també hi ha hagut molt de treball tècnic. S'ha hagut de publicar 

que encara els falta un 25%. Hi ha ajuntaments i consells comarcals que 
han arribat a un 100%. Està bé i és satisfactori haver arribat al 75% però també hi ha 

que encara no han arribat. Posa l'exemple de que no es publica 
el desenvolupament del plenari, les mocions presentades pels 

partits polítics, els debats i els acords. Creu que una persona que estigui mínimament 
desenvolupament d'aquest Ple ho podria trobar a faltar

pregunta. Algunes persones li han comentat, pel que fa al func
iverses vegades els han respost que estan saturats i que no 

poden rebre informació sobre contractes, dubtes... Vol saber quina és la situació i per 

El president comenta que és la primera noticia que en té.  

e li han dit que estan saturats. Que diverses vegades 
que es dirigeixi a l'Ajuntament de Girona que li ho podran tramitar. Vol saber quina és la 

d'aquestes informacions i quina és la situació. 

en els darrers temps hi ha hagut un canvi en el funcionament. 
ui atendre es demana al consumidor que es posi en contacte a

realitzava l'atenció independentment que l'usuari hagués fet 
amb l'empresa. Ara es demana aquest requisit previ 
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conèixer una sortida 

en els plenaris municipals.  

El Sr. Cornellà no vol parlar de l'Ajuntament de Girona el que passa allà passa però del 
e la CUP envers la presència de l'exèrcit espanyol a 

a tots els partits politics que 
serà una mostra de 

aís avança cap a l'educació i cap a la pau i no pas cap a 
han d'oblidar la tradició 

antimilitarista que hi ha a Catalunya on milers de joves es van declarar insubmisos al 
joves van desobeir i van patir la persecució judicial 

avui en dia els joves del nostre país i de l'estat espanyol no han d'anar obligatòriament a 
fer el servei militar. Cal que no oblidem aquesta tradició i cal que no oblidem que venim 

. Encara avui ens considerem insubmisos a les 
que ell sàpiga, perquè no hi van 

'Expojove es va desenvolupar amb normalitat 
senzillament hi va haver una protesta del nostre partit i d'altres en contra de la presència 

protesta del boicot. En tot cas el 
que pensem. Vol fer 

constar que estan d'acord en què es faci aquesta reunió amb tots els portaveus i que 
aquest aspecte de que no volem 

sobre el tema de la transparència. 
Recorda que en el seu discurs d'investidura va fer menció expressament sobre el tema de 

s'hagi realitzat aquest estudi amb 
tudiant els tics que s'avaluen i hi ha diferents temes respecte a 

elicita perquè a més d'una qüestió 
. S'ha hagut de publicar molta informació. 

que encara els falta un 25%. Hi ha ajuntaments i consells comarcals que 
han arribat a un 100%. Està bé i és satisfactori haver arribat al 75% però també hi ha 

. Posa l'exemple de que no es publica 
les mocions presentades pels diferents 

partits polítics, els debats i els acords. Creu que una persona que estigui mínimament 
le ho podria trobar a faltar. D'altra banda 

pel que fa al funcionament de 
iverses vegades els han respost que estan saturats i que no 

. Vol saber quina és la situació i per 

e li han dit que estan saturats. Que diverses vegades li han dit 
tramitar. Vol saber quina és la 

hi ha hagut un canvi en el funcionament. 
que es posi en contacte amb 

independentment que l'usuari hagués fet 
es demana aquest requisit previ i després en funció 



 
 

 

de la resposta o no resposta 
aquesta és la resposta, si vol dir una 
 
El Sr. president manifesta que igualment ho preguntaran. 
 
El Sr. Puigtió dóna la benvinguda a la consellera. L
per escolar-la i ajudar-la en tot el que faci falta per 
nostre país.  
 
La Sra. Roca comenta que des de l'àrea de cultura volen fer un oferiment a tots els 
consellers i conselleres que té a veure amb la
professor de monitors de sardanes de la Federació S
d'una manera molt generosa 
dissabte a la tarda durant dues hores. També farà
formació al personal del consell comarcal. Les persones interessades han d'enviar un 
correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a 
 
                                           
El president 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 
 

 

de la resposta o no resposta de l'empresa el Consell inicia el tràmit. Si es 
aquesta és la resposta, si vol dir una altra cosa ho poden mirar.  

. president manifesta que igualment ho preguntaran.  

a la benvinguda a la consellera. Li comenta que estan aquí per parlar,
la en tot el que faci falta per fer coses per aquest C

a. Roca comenta que des de l'àrea de cultura volen fer un oferiment a tots els 
que té a veure amb la nostra dansa, la sardana. El Sr

de monitors de sardanes de la Federació Sardanista de Catalunya 
d'una manera molt generosa a fer-los classes a tots. Ho faria de forma concentrada un 
dissabte a la tarda durant dues hores. També farà, més endavant,
formació al personal del consell comarcal. Les persones interessades han d'enviar un 

següent adreça de correu electrònic: francesc.triola@girones.cat

essió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

 
El secretari general  
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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el tràmit. Si es refereix a això 

enta que estan aquí per parlar, 
aquest Consell i pel 

a. Roca comenta que des de l'àrea de cultura volen fer un oferiment a tots els 
ardana. El Sr. Triola és 

ardanista de Catalunya i s'ofereix 
faria de forma concentrada un 

vant, aquesta mateixa 
formació al personal del consell comarcal. Les persones interessades han d'enviar un 

francesc.triola@girones.cat 

, en dono fe. 


