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ACTA NÚM. 6/16 
 
Núm. de la sessió: 6/16 
Caràcter: ordinària 
Data: dinou d'octubre de dos mil setze (19/10/2016) 
Horari: de les set a un quart de nou menys cinc minuts del vespre  
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera  
Josep Boschdemont i Puig 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz. S'incorpora en el punt 3. 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo. S'absenta en el punt 22.  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell. S'absenta en el punt 11. 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero. S'absenta en el punt 16. S'incorpora en el punt 17. 
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda, S'incorpora en el punt 3.  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama 
 
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de juliol 
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 conselleres. 
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 14 de 
setembre 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 conselleres. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència. 
 
El president destaca els actes als quals s'ha assistit en representació del Consell 
Comarcal. L'acte de la diada nacional de Catalunya, el dia 11 de setembre, organitzada 
per la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. A la Nit 
de Poetes a la que hi va assistir la Sra. Estañol. El dia 5 d'octubre a la inauguració del 
Shop Out organitzat per la Fundació Ramon Noguera a la que hi va assistir el Sr. Roca. El 
dia 8 d'octubre van participar en 20e aniversari de la creació dels Marrecs de Salt. El dia 
13 d'octubre van assistir a la inauguració de la seu del casal dels infants al municipi de 
Salt. Informa, pel que fa a les reunions de treball, que el dia 7 de setembre va reunir-se 
amb el president de la Diputació de Girona. El dia 13 de setembre va assistir al Consell 
Executiu de l'ATM. El dia 4 d'octubre van anar a l'Ajuntament de Lloret de Mar per tractar 
el tema de residus de la planta de triatge de Lloret. El dia 3 d'octubre es va participar a la 
xerrada informativa organitzada per ACM pel el fòrum comarcal per parlar de la gestió de 
sanejament a Catalunya. La voluntat és implicar-hi els consells i els van presentar quins 
són els objectius. Pel que fa als Banys Àrabs es va participar a les jornades europees de 
patrimoni amb dues jornades de portes obertes i visites guiades el cap de setmana del 17 
i 18 de setembre. Com a Consell Comarcal van participar a la setmana de la mobilitat 
sostenible. Vam portar a terme una iniciativa perquè tots els treballadors de la casa 
vinguessin a treballar a peu, en bicicleta o amb transport públic. Uns quants ho vam fer. 
Es va posar en debat i en qüestió les dificultats que es van trobar alguns i les facilitats que 
van tenir d'altres, els seus costos... S'ha fet una recull de les experiències viscudes. 
Comenta que personalment tardaria 3 hores a arribar des de Sant Martí de Llémena. Es 
va fer un recull de tot el que va passar i es traspassarà a l'ATM perquè en tingui 
constància. Val a dir que hi va haver alguna experiència positiva d'algú que es pensava 
tardar més i ho va trobar fàcil, barat i còmode. Potser ho agafarà per sistema. El dia 5 
d'octubre es va portar a terme un Consell d'Alcaldes en el que es va aprofitar per 
presentar el procés de participació de governs locals.cat. Aquest ha de servir per definir 
com ha de ser la futura administració local. Els va acompanyar el Sr. Raül Morales, 
director dels serveis territorials de governació a Girona. Informa que l'obra social de La 
Caixa els ha atorgat 4.000 euros per ajudar a finançar projectes socials relacionats amb la 
cultura. Té l'objectiu d'apropar la cultura a les famílies en situació de risc o més 
desfavorides a la comarca. Aquest projecte social pretén posar a l'abast diferents 
propostes culturals que s'organitzen al Gironès oferint entrades, preus més reduïts o 
atorgant ajudes per participar en activitats d'aprenentatge i formació cultural. Pel que fa al 
portal de la transparència explica que tot el tema de l'administració electrònica va tirant 
endavant. Hem activitat el portal de la transparència del Consorci de Benestar Social 
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Gironès - Salt. El del Consell fa temps que està funcionant. El Consorci ja disposa d'un 
40% dels ítems complerts. Explica que tant a Consell com al Consorci ja s'ha tirat 
endavant el tema de la signatura digital. S'han fet millores al web i a la intranet. El proper 
dia 28 d'octubre es participarà en una jornada de formació que organitza l'AOC. Pel que fa 
a la transparència i els indicadors d'Infoparticipa hi ha hagut un augment dels indicadors 
proposats. Dels 37 complerts s'ha passat a 39. Aquest nombre fa que actualment el 
Consell Comarcal del Gironès estigui en un 79,6 % del compliment. Comenta que del 
rànquing dels consells comarcals de la demarcació de Girona estem a dalt de tot. S'han 
pogut determinar 39 dels 42 indicadors proposats que significa un compliment al voltant 
75,51%.  
 
El president informa que s‟han aprovat els decrets del 333/2016 al 519/2016 que s‟han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca una sol·licitud de 
subvenció davant de la Direcció General d'Administració local dins el Pla Únic d'Obres i 
Serveis 2016-2017 pel manteniment d'edificis de titularitat del Consell Comarcal del 
Gironès amb un import de 47.071 euros. Un altre és per  l'atorgament de les ajudes de 
menjador del 50 % o del 100 % amb un import total de 1.645.000 euros. En tercer lloc la 
creació d'una borsa de treball de subalterns per substitucions de vacances i altres afers 
als Banys Àrabs. 
 
- Donar compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2016. 
 
El president informa que ja es va trametre al Ministeri l'estat d'execució i es preveu el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb el que contempla el Pla 
econòmic financer vigent. També es preveu el compliment de la regla de la despesa. 
 
- Donar compte dels informes de morositat.  
 
El president informa que el període mig de pagament actual del grup Consell Comarcal 
del Gironès que engloba el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i Escola de Música 
del Gironès és de 45,10 dies. Com a Consell Comarcal del Gironès és de 39,79 dies, com 
a Consorci de Benestar Social Gironès - Salt és de 98,90 dies i com a Escola de Música 
és de 43,43 dies. És millorable i hi estan treballant tan com poden. La situació és la que 
és però s'ha millorat molt tenint en compte d'on venim.  
 
- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2017. 
 
El president explica que per decret de presidència de data 30 d'agost es van aprovar les 
línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2017 que inclou les del propi Consell 
Comarcal del Gironès, les de l'Escola de Música del gironès i les del Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt. Aquestes s'ajusten a tot el que contempla el Pla econòmic financer 
aprovat.  
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2016. 
 
El president explica que entrant en el darrer trimestre de l'any toca analitzar l'estat 
d'execució del pressupost per veure si cal habilitar crèdit per atendre despesa inicial no 
contemplada en el pressupost. Toca fer-ho per un import de 41.950,70 euros. En primer 
lloc a la partida del capítol de dietes i desplaçaments. Es va preveure un import inicial de 
20.000 euros i actualment s'ha autoritzat despesa per més de 17.000 euros. És possible 
que d'aquí a final d'any quedi curta aquesta partida. Es proposa un increment de 3.000 
euros. La pregunta pot ser què se n'ha fet de les dietes i dels desplaçaments. Per 
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entendre-ho s'ha de tenir en compte els desplaçaments que realitzen els tècnics de 
l'oficina d'habitatge i el seu augment. Per altra banda també hi ha un increment dels 
tècnics de promoció econòmica que també han augmentat el nombre de desplaçaments 
per fer suport en temes d'ocupació a altres municipis. Pel que fa a la partida de treballs 
tècnics, inicialment es va preveure un crèdit per un import de 10.000 euros. Es proposa un 
increment de 5.000 euros. Aquest import ha de servir per adaptar-nos a la normativa i per 
a l'assessorament en el tema de la protecció de dades i gestoria. Una altra partida per 
despeses diverses, altres treballs i serveis externs destinada al manteniment de l'edifici. 
Aquets són suplements merament preventius, si no cal realitzar la depesa no es realitzarà. 
Únicament es preveu un crèdit per qualsevol imprevist que pogués sorgir d'aquí a final 
d'any. Pel que fa a les partides de crèdits extraordinaris en primer lloc tenim el destinat a 
Escenaris 2016. Explica que han de pagar la subvenció als ajuntaments que no estava 
prevista. En segon lloc l'aportació al Consorci de les Gavarres i finalment dues més que 
correspon a poder dotar de crèdit el finançament dels dos reconeixements extrajudicials 
de crèdits. El primer per la realització d'una obra al municipi de Madremanya. Aquesta 
obra va ser executada per Construccions Rubau i va quedar pendent de reconèixer un 
import de 1.950,70 euros. En segon lloc una subvenció per import de 15.000 euros a favor 
de l'ajuntament de Girona derivada de la convocatòria de subvenció d'adequació i millora 
de l'enllumenat públic municipal. Aquesta modificació es realitzarà utilitzant el romanent 
de tresoreria amb un import de 41.950 euros.  
 
El Sr. Palacio demana que es desenvolupi una mica més el tema de dietes i 
desplaçaments. Ha dit que la gran majoria es fa en previsió del desplaçaments dels 
tècnics.  
 
El president manifesta que hi havia prevista una partida amb un import de 20.000 euros. 
Se n'han gastat 17.000 euros. Tenint en compte que estem a final d'any i hem de disposar 
de crèdit suficient per cobrir les necessitats hem decidit aportar-hi 3.000 euros. Han de 
tenir en compte que s'ha augmentat molt el nombre de desplaçaments bàsicament degut 
als tècnics que es desplacen a l'oficina d'habitatge a Cassà de la Selva, de Bescanó, de 
Sant Gregori i de Llagostera. Anteriorment només n'hi havia a Llagostera. També ha 
augmentat el nombre de desplaçaments dels tècnics de promoció econòmica.  
 
La Sra. Pineda en primer lloc felicita el Sr. Roca pel naixement del seu fill.  
 
El Sr. Roca li dóna les gràcies.  
 
La Sra. Pineda pregunta si en el pressupost del 2016 no hi havia cap partida pel 
pagament de l'aportació al Consorci de les Gavarres. Ho diu perquè es tracta d'un crèdit 
extraordinari i per tant no en suplementa cap crèdit inicial. De la mateixa manera ho 
pregunta per Escenaris 2016. No ho diuen tant per l'aportació al Consorci de les Gavarres 
atenent que es tracta d'una aportació a un Consorci sinó per Escenaris 2016 que ja s'ha 
portat a terme. Pregunta si es va fer sense consignació pressupostària.  
 
El president respon pel que fa al Consorci de les Gavarres que no estava previst. Durant 
aquests anys, de més dificultats econòmiques, s'havia arribat a un acord amb el Consorci 
per fer-hi l'aportació en especies a través dels Serveis tècnics i de l'àrea de Medi Ambient. 
Al haver-hi hagut aquesta petita millora econòmica decidim tornar a fer-hi l'aportació.  
 
La Sra. Bartrolí explica pel que fa a escenaris que la partida de l'any 2015 es va esgotar i 
es va utilitzar la partida del 2016 per fer front a les subvencions corresponents al 2015. 
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Aquestes ja s'han abonat a cadascun dels ajuntaments. Ara el que fan és per les de l'any 
2016.  
 
La Sra. Pineda comenta que si és així s'hauria d'haver fet un suplement de crèdit. Entén 
que s'ha pagat la subvenció de 2015 amb els diners que s'haurien d'haver destinat a 
Escenaris 2016.  
 
La Sra. Dalmau contesta que hi havia dues opcions. Realitzar un suplement sobre la 
partida de subvenció d'Escenaris existent en el pressupost i que es va utilitzar per fer front 
al pagament corresponent a l'any 2015 o bé crear un crèdit extraordinari. Es va decidir 
realitzar un crèdit extraordinari perquè queda mes clar. S'ha anomenat Escenaris 2016 
perquè es tracta d'un crèdit tancat. D'aquesta manera no es pot utilitzar per cap altra 
despesa que no sigui aquesta.  
 
La Sra. Pineda dóna gràcies per l'aclariment. Recordava que hi havia una partida per 
aquest motiu i amb la creació d'aquesta partida nova se'ls havia generat un dubte. També 
agraeix l'aclariment pel que fa al tema del Consorci de les Gavarres. Manifesta que el seu 
grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt.   
 
Vist l‟expedient incoat de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i reconeixements de 
crèdit al pressupost de la Corporació de l‟exercici 2016; 
 
Vist l'informe d'intervenció de data 6 d'octubre de 2016; 
 
Atès que l'art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit ha de ser prèviament informat 
per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que 
seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA i l'abstenció del grup del PSC-CP, del grup de 
C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i del 
grup del PP 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 10/2016 de modificació de crèdits amb el 

detall següent: 
 
Crèdit extraordinari: 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

Crèdit 
extraordinari 

01.3340.462009 AJUNTAMENTS ESCENARIS 2016 8.000,00 € 

01.1700.467001 CONSORCI LES GAVARRES 2016 5.000,00 € 

01.1532.65008 
PAVIMENTACIÓ CAMÍ DE PUBOL - CONSTRUCCIONS RUBAU 
(REC) 1.950,70 € 

01.1650.76200 
SUBVENCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT GIRONA 
(REC) 15.000,00 € 

 
TOTAL 29.950,70 € 
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Finançament: 
Concepte Denominació Import 

870.00 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS   29.950,70 € 

 
Segon. Aprovar inicialment l'expedient 11/2016 de modificació de crèdits amb el 

detall següent: 
 
Suplement de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Crèdit 
inicial  

Suplement 
crèdit 

Crèdit 
definitiu 

01.9200.231200 DIETES I DESPLAÇAMENTS 20.000,00 € 3.000,00 €  23.000,00€ 

01.9200.227060 TREBALLS TÈCNICS 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

01.9200.226990 ALTRES DESPESES DIVERSES 19.500,00 € 2.000,00 € 21.500,00 € 

01.9200.227991 ALTRES TREBALLS- SERVEIS 
EXTERNS 

45.860,00 € 2.000,00 € 47.860,00 € 

 TOTAL   12.000,00  €  

 
Finançament: 

Concepte Denominació Import 

870.00 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS  

 12.000,00 € 

 
Tercer. Aprovar el reconeixement de crèdit per import total de 16.950,00 €, segons el 

detall que consta a l'expedient. Sotmetre l'aprovació d'aquest reconeixement 
de crèdit a l'aprovació definitiva de l'expedient de crèdit extraordinari 
10/2016. 

 
Quart.  Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d‟anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

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

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

 
 
5. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics. 
 
El president exposa en primer lloc la modificació del preu públic que regula la cessió dels 
espais de la casa de cultura Les Bernardes. En segon lloc la mensualitat de l'escola d'art 
del Gironès amb dos preus: el primer per l'espai creactiva't i el segon per l'aula d'art de 
creativitat. En tercer lloc la modificació dels preus dels menjadors escolars, concretament 
dels 18 menjadors que gestionem des del Consell. Aquests preus van des dels 4 euros als 
6 euros amb una excepció d'una escola d'educació especial. S'ha fet una reducció general 
d'aquests preus. En quart lloc els preus pel transport no obligatori.  
 
La Sra. Pineda vol saber si aquests preus públics, sobretot els que fan referència a 
menjadors escolars i transport escolar no obligatori, són pel curs 2016-2017. El curs ja ha 
començat i alguns d'aquets són diferents dels de l'any passat. Posa l'exemple d'alguns 
preus de menjador que són inferiors. Pregunta què s'està cobrant ara i com s'aplicarà. 
Comenta que hi votaran a favor però creu que van una mica tard.  
 
El president respon que s'estan aplicant aquests.  
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La Sra. Pineda pregunta si s'estan aprovant aquests sense estar aprovats.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que tenim un ple cada dos mesos. A l'estiu es va adjudicar el 
servei de totes les escoles. Una vegada el servei s'ha adjudicat es pot determinar amb 
exactitud el preu.  
 
La Sra. Pineda comenta que atenent que són mes baixos ningú es queixarà però si fossin 
més alts algú els podria impugnar perquè s'estan aplicant uns preus que no han estat 
aprovats.  
 
El Sr. Berloso comenta que en el ple del mes de juliol es van presentar aquests preus i 
van explicar el tema de la reducció pel retorn de l'IVA. Aquests imports ja s'han retornat.  
 
El secretari comenta que en l'acord de ple s'afegirà una frase que digui que aquests 
tindran efecte des del dia 12 de setembre. Si s'estipula que els seus efectes seran 
retroactius serà perfectament vàlid, perquè és amb efectes favorables.  
 
La Sra. Dalmau explica que hi havia dues opcions. Una era mantenir pel mes de setembre 
els preus antics i posteriorment fer l'oportuna devolució. D'aquesta manera es cobrava 
uns preus superiors als que l'empresa els facturava i van entendre que era millor aplicar 
els preus més baixos.  
 
La Sra. Pineda comenta que si afegint la frase que ha indicat el secretari queda cobert 
legalment serà molt millor.  
 
Vist l‟informe tècnic i econòmic, de data 11 d‟octubre de 2016, de la coordinadora 
d'Ensenyament del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l‟informe, de data 11 d‟octubre del 2016, emès per la Intervenció del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist l‟informe, de data 11 d‟octubre del 2016, emès per la Secretaria del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC-CP, del grup de C's, del grup d'ICV-EUiA-EPM-
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i l'abstenció del 
grup de la CUP-PA  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents: 
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a la Casa de 
Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals. 
 
Art. 3. Quantia 
Cessió d’Espais 

Espai Temps Preu  Temps Preu 

Sala d‟Actes  1a. hora  70,00 
€ 

 A partir de la 2a. hora o 
fracció 

30,00 € 
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Sala Polivalent 1a. hora 50,00 
€ 

 A partir de la 2a. hora o 
fracció 

20,00 € 

Aules 1,3,4,5,6 1a. hora 20,00 
€ 

 A partir de la 2a. hora o 
fracció 

5,00 € 

Aula 2 1a. hora 15,00 
€ 

 A partir de la 2a. hora o 
fracció 

5,00 € 

Aula de Cuina 1a. hora 50,00 
€ 

 A partir de la 2a. hora o 
fracció 

20,00 € 

Cessió d‟aules            200,00 €/mes 
 

Dissabtes, diumenges i altres festius: El preu públic a aplicar serà el doble del ordinari. 
 
Activitats la durada de les quals és de més d’un dia: Es pactarà un preu tancat en 
base als preus públics aprovats. Aquest pacte s‟haurà de sotmetre a aprovació de l‟Òrgan 
corresponent del Consell Comarcal del Gironès. 
 
Mensualitat de l’Escola d'Art del Gironès: 
AULA A: ESPAI CREACTIVA'T: Preu mensual 20 € al mes. Matriculació 40 €, 
corresponents als mesos de maig i juny per avançat. 
AULA B: ART I CREATIVITAT: Preu mensual 23 € al mes. Matriculació 46 €, 
corresponents als mesos de maig i juny per avançat. 
 
Art. 5. Bonificacions i exempcions 
Exempcions de pagament dels preus públics per a ús d’espais: 
- Centres d‟Ensenyament: Escoles, Instituts, Universitats, (públiques i privades 

concertades). 
Quedaran exempts del pagament del preu públic corresponent sempre que l‟activitat que 
hi vulguin portar a terme estigui relacionada amb la seva activitat docent i no els generi 
cap lucre (no cobrament d‟entrades)  
- Administracions Públiques, per actes institucionals de caràcter públic i sens ànim de 

lucre.  
- Associacions l‟activitat de les quals sigui altruista i sense lucre. 
Les exempcions no seran concedides d‟ofici sinó que s‟hauran de demanar per escrit al 
Consell Comarcal del Gironès, previ informe també per escrit del Gerent de la Casa de 
Cultura les Bernades. 
 
- Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usuaris de menjador escolar de 
l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, 
Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola 
Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de Salt, 
Escola El Gegant del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola Silvestre Santaló 
de Salt, CEE La Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de 
Girona, Escola Vila-roja de Girona, Escola El Pla de Girona, Escola Pericot de 
Girona i Escola Balandrau de Girona 
 
Art. 3.- Quantia 

Menjador Preu aprovat usuaris fixes
1
 Preu aprovat usuaris eventuals

2
 

Escola Arrels 4,68 € 5,70 € 

Escola Balandrau 5,03 € 5,65 € 

Escola Carme Auguet 5,58 € 6,10 € 

Escola El Gegant del Rec 4,68 € 5,70 € 
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Escola El Pla de Salt 4,68 € 5,70 € 

Escola El Veïnat 4,68 € 5,70 € 

Escola Font de la Pòlvora 6,20 € 6,80 € 

Escola La Farga 4,68 € 5,70 € 

Escola Les Deveses 4,68 € 5,70 € 

Escola Madrenc 6,00 € 6,80 € 

Escola Mas Masó 4,68 € 5,70 € 

Escola Pericot 4,89 € 5,90 € 

Escola Pla de Girona 4,18 € 5,80 € 

Escola Sant Jordi 4,93 € 6,00 € 

Escola Santa Eugènia 4,68 € 5,70 € 

CEE La Maçana 8,25 €   

Escola Silvestre Santaló 4,68 € 5,70 € 

Escola Vila-Roja 6,20 € 6,80 € 

 

Professorat i personal administratiu de centre: 3,50 €/dia 
 
(1) MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de 
menjador 3 o més dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. El professorat i personal 
administratiu de centre pot tenir consideració d'usuari fixa en cas de domiciliar el rebut.   
(2) MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei 
de menjador de forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre pot 
tenir la consideració d’usuaris eventuals en cas d'utilitzar el servei mitjançant l'adquisició 
de tiquets. 
 
Art. 4. Meritació i pagament 
Pel que fa a la Modalitat Fixa, el preu públic es meritarà a final de cada mes, emetent-se 
rebuts pels dies efectius d‟ús, per tant, la modalitat de pagament serà la de domiciliació 
bancària.  
Els usuaris en Modalitat Fixa s‟hauran d‟inscriure prèviament al servei i efectuaran un 
ingrés en concepte de quota inicial corresponents als dies de servei de menjador del mes 
de juny del 2017. Pels usuaris de menjador que tinguin atorgat un Ajut individual de 
menjador se‟ls hi reduirà el 50% de l‟ import de la quota inicial. En la darrera mensualitat 
es procedirà a regularitzar la situació de cada subjecte passiu retornant, si s'escau, la 
quota inicial. 
Per cada rebut retornat, es cobrarà un recàrrec de 2,00€. Davant de dos rebuts retornats 
acumulats o bé de tres rebuts retornats consecutius (sens perjudici que aquests tres hagin 
estat abonats) s'informarà la direcció del centre i a la persona responsable del servei de 
menjador que l'usuari o usuària només podrà fer ús del servei de menjador escolar 
mitjançant la modalitat eventual fins a final de curs. 
Pels usuaris en Modalitat Eventual el preu públic es meritarà un cop es sol·liciti quedar-se 
al menjador escolar corresponent. La modalitat de pagament serà la d‟adquisició de 
tiquets a les oficines assignades de La Caixa mitjançant el servei de Servicaixa, amb una 
compra màxima de 9 tiquets. Si l‟alumne té concedit un Ajut individual de menjador haurà 
d‟indicar el número de compte corrent a on el Consell Comarcal ingressarà l‟import 
corresponent en funció de la utilització del servei. 
 
- Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori 
 
Art. 3. Quantia 
3.1. El preu públic originat per la prestació del servei serà d„1,50 €/dia.   
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Es prendran com a dies d‟ús en tot cas el total de dies lectius, amb independència de la 
seva utilització efectiva o no per part del subjecte passiu. 
3.2. Si s‟hagués d‟incrementar la capacitat del vehicle fins a 60 places, l‟import serà d‟2,10 
€/dia.  
3.3. Si no hi haguessin suficients places i s‟hagués de posar un altre vehicle, l‟import per a 
tots els alumnes serà de 4,25 €/dia. 
3.4. Excepcionalment es podran autoritzar altres preus públics inferiors quan així ho 
instrueixi el Departament d'Ensenyament al consell comarcal en el marc de la delegació 
de la competència del servei de transport escolar com correspon a:  
3.4.1 Per l'alumnat de Sarrià de Ter en destí a l'Escola Montserrat, el preu públic establert 
a l'apartat 3.1. es bonifica i per tant, el preu serà de 0,90 €/dia. 
3.4.2. Per l'alumnat de secundària de la zona Est de Girona, el preu públic establert a 
l'apartat 3.1 es bonifica i per tant, el preu serà de 0,65 €/dia. 
es i s‟hagués de posar un altre vehicle, l‟import per a tots els alumnes serà de 4,25 €/dia. 
 
Art. 5. Normes d’aplicació 
El present preu públic es meritarà en el moment de concedir l‟autorització; El beneficiari 
del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal del Gironès l‟autorització 
necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària. 
El pagament es realitzarà trimestralment i per avançat mitjançant domiciliació bancària en 
els períodes següents: primer trimestre:  que s‟emetrà entre l'1 i el 10 de setembre; segon 
trimestre: que s‟emetrà entre el 10 i el 20 de desembre; i tercer trimestre que s‟emetrà 
entre el 10 i el 20 de març. 
Finalitzat el termini de preinscripció i renovació de sol·licituds, les noves altes i 
renovacions al servei de transport que siguin subjectes que puguin fer-ne ús mitjançant 
pagament del preu públic establert, hauran de realitzar el pagament de la totalitat del 
trimestre que correspongui prepagament a càrrec de l‟usuari i mitjançant el servei de codi 
de barres del ServiCaixa.   
 
Art. 7. Vigència 
L‟ordenança serà vigent pel curs 2016/2017 i tindrà vigència fins que s‟acordi la seva 
modificació o derogació. 
En tot el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s‟aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 
dies hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als 
efectes de què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords s'entendran 
aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En relació amb el preu 
públic núm. 3, s'aprova aplicar eficàcia retroactiva a partir del 12 de 
setembre de 2016. 

 
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 aprovades 
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definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa l'art. 17.3 i 17.4 TRLRHL. 

 
6. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de les taxes. 
 
El president explica que s'aproven dues taxes. La primera número 11 corresponent als 
servei de redacció de plans municipals de protecció civil. Antigament els ajuntaments 
havien d'aprovar diversos plans i ara queden recollits en un sol document anomenat 
DUPROCIM. Aquesta taxa s'aplica tenint en compte el nombre d'habitants i amb un 
coeficient en relació als quilòmetres quadrats de cada municipi. Pel que fa a l'actualització 
que s'ha estipulat que aquestes s'havien d'adequar al seu cost.  
En segon lloc la taxa número 12 corresponent al servei de redacció i homologació de 
plans d‟autoprotecció d‟instal·lacions i equipaments locals En aquesta s'aprova una 
bonificació perquè molts ajuntaments ens demanen que s'aprovi cada any i s'havia 
d'ajustar el cost a la realitat.  
  
Vist l‟informe tècnic i econòmic, de data 6 d'octubre de 2016, dels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Gironès; 
  
Vist l‟informe, de data 6 d‟octubre del 2016, emès per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Vist l‟informe, de data 6 d‟octubre del 2016, emès per la Secretaria del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

relacionen: 
TTaaxxaa  nnúúmm..  1111::  ccoorrrreessppoonneenntt  aall  sseerrvveeii  ddee  rreeddaacccciióó  ddee  ppllaannss  mmuunniicciippaallss  ddee  pprrootteecccciióó  
cciivviill  
Art. 3. Quantia 
Art. 3.2. Redacció de Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). 
Redacció del document bàsic i tots les específics 
(No inclou la implantació física sobre el territori) 
  Grup A.  1.080,00 € 
  Grup B.  1.380,00 € 
  Grup C.  1.680,00 € 
  Grup D.  2.080,00 € 
  Grup E.  5.000,00 € 
 
Coeficients de ponderació: 
  Per superfície: fins a 20 km2.......................... 1,0 
     > 20 km2................................ 1,2 
 
  Per plans específics: fins a 3 plans específics ......... 0,8 
     > 3 plans específics ............... 1,0 
 
Art. 3.3. Actualitzacions. 
Actualització dels DUPROCIM. 
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(inclou l’actualització del conjunt de les dades, any a any, durant un període de 4 anys. El preu 
que s’assenyala és per al conjunt dels 4 anys si bé es meritarà el 25% de l’import en el moment de 
cadascuna de les actualitzacions) 

  
 Grup A. 1.000,00 € 
 Grup B. 1.400,00 € 
 Grup C. 1.800,00 € 
 Grup D. 2.200,00 € 
 Grup E. 5.000,00 € 
 
Art. 3.4. Implantació. 
Implantació dels plans de protecció civil 
Grup A, B, C, D i E Segons conveni específic 
 
Art. 5. Bonificacions 
Es podrà bonificar fins a un 20% l‟import dels treballs de redacció dels nous DUPROCIM en funció 
de la possibilitat d'aprofitar dades ja existents en els treballs precedents que no han variat. 

 

TTaaxxaa  nnúúmm..  1122::  ccoorrrreessppoonneenntt  aall  sseerrvveeii  ddee  rreeddaacccciióó  ii  hhoommoollooggaacciióó  ddee  ppllaannss  
dd’’aauuttoopprrootteecccciióó  dd’’iinnssttaall··llaacciioonnss  ii  eeqquuiippaammeennttss  llooccaallss  
Art. 3. Redacció de plans d’autoprotecció 
Art. 3.2. Bonificacions. 
Revisions o actualitzacions de plans redactats pels Serveis Tècnics -70% 
 
 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de què 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el 
termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

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

 
7. Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal 
del Gironès. 
 
El Sr. President comenta que com a Consell havien de regular l'atorgament de les 
subvencions. Els imports que gestionem són molt minsos però s'ha de regular de la 
millora manera possible. Al mes de juny es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions i 
ara es tracta d'una ordenança general per regular, de cares al proper any, totes les 
subvencions que atorgui el Consell mitjançant concurrència pública. Es tracta d'aprovar 
una línies fonamentals perquè per cada convocatòria de subvencions es redactaran unes 
bases específiques. La voluntat és realitzar la convocatòria amb concurrència competitiva 
i evitar les concessions nominatives o sense procediment. Comenta que s'han exclòs 
d'aquesta regulació les subvencions que s'atorguen des del Departament d'Ensenyament i 
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concretament les ajudes de menjador que estan regulades per les seves bases 
específiques. Aquesta ordenança servirà pel Consell Comarcal i per l'Escola de Música 
del Gironès.  
 
Atès que l‟Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès pretén 
establir el marc general de condicions per a atorgar subvencions amb garantia dels 
principis de publicitat i concurrència exigits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, en concordança amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, de 
desenvolupament reglamentari de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; 
 
Atès que aquesta Ordenança té per objecte establir les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per part del Consell Comarcal del Gironès que atorgui subvencions dins 
l'exercici de potestats administratives, d'acord amb que estableix l'article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l‟Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal 

del Gironès. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord i l‟Ordenança general de subvencions del Consell 

Comarcal del Gironès a informació pública, per a la formulació d'al·legacions i 
reclamacions, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'edictes 
al tauler d'anuncis, a l'e-Tauler, al BOP i al DOGC i en un mitjà de comunicació 
escrita diària, de conformitat amb l'art. 63 del Decret 179/1995, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
Tercer. Transcorregut el període d‟informació pública, sense haver-se presentat cap 

al·legació ni reclamació, l‟acord d‟aprovació inicial s‟entendrà elevat a definitiu 
sense l‟adopció d‟acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre de 
l‟ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona Girona i en extracte al 
DOGC (art. 66 ROAS). L‟Ordenança general de subvencions del Consell 
Comarcal del Gironès entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils previst a l‟art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora 
de les bases de règim local. 

 
Quart. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de 

quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
8. Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès. 
 
El president explica que al mes de juliol es va constituir la primera Comissió per la 
redacció del codi ètic i de bon govern, molts dels presents hi han sigut i hi han participat. 
N'ha sortit un text simple i senzill que vol ser una guia per treballar amb transparència des 
del Consell Comarcal. Els principis que recull aquest codi ètic per fer-ne un resum són: la 
imparcialitat en la presa de decisions, la igualtat de tracte en totes les persones, la 
rendició de comptes i la responsabilitat per actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeix, 
la prohibició de l'exercici de càrrec en benefici exclusiu, la bona fe, l'exclusió de qualsevol 
obsequi de valor, manteniment de les degudes reserves respecte als fets o informacions 
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coneguts per l'exercici del càrrec. Comenta que la pràctica és la manera de fer que 
demostra si una administració actua d'una manera ètica o no. Creu que aquest Consell 
Comarcal des de fa molts anys ho ha anat demostrant. S'ha de seguir amb la mateixa 
tònica com hem fet fins ara. Si a més tenim aquest codi ètic que ho regula serà millor. És 
un document viu que si demà des de la Comissió es creu adient la inclusió d'algun canvi 
es podrà fer. La setmana passada es va portar a terme la darrera reunió a la que ell no hi 
va poder assistir, a tots els grups els va semblar favorable.  
 
El Sr. Palacio manifesta que aquesta proposta és molt ben vista i avui en dia encara és 
més necessari. Li agradaria fer molt d'èmfasi en el tema del control. Vol saber, en el cas 
d'incompliment quina serà la repercussió a nivell polític intern del Consell. Seria adient 
crear indicadors d'avaluació tenint en compte que és una qüestió més qualitativa que 
quantitativa. Es tracta d'un document viu que encara li queda per desenvolupar. Pensa 
que és un bon principi i serà un bon marc per continuar treballant-lo.  
 
La Sra. Pineda comenta que en el punt anterior hem aprovat l'ordenança general de 
subvencions i ara el codi ètic. Creu que tots anem en una bona direcció de dotar el 
Consell Comarcal de criteris de transparència i de bon govern. Pensa que és una bona 
noticia que ens dotem d'aquest codi ètic. Es tracta d'un document general que no entra en 
detalls i creu que ha de ser així. Personalment va proposar, a la Comissió, entrar més en 
el detall d'algunes qüestions però que finalment es va aprovar tal i com es porta avui al 
Ple i li sembla perfecte. La pràctica determinarà si cal entrar més en el detall d'alguns 
aspectes. S'ha inclòs la Comissió de Seguiment i que creuen que és una bona proposta. 
El seu grup hi votarà favorablement.  
 
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i de bon govern vol introduir un canvi de paradigma en la gestió pública i 
aconseguir una veritable cultura administrativa de la transparència i de la participació 
ciutadana en els assumptes públics, així com de millora en la qualitat de la informació 
pública i de la gestió administrativa, de la garantia del rendiment de comptes i de la 
responsabilitat en la gestió pública; 
 
Vist que d'acord amb l'art. 55 de la Llei de la transparència, els ens locals han de disposar 
d'un codi de conducta dels alts càrrecs de l'ens on entre d'altres aspectes, es determinin 
les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de 
l'administració d'acord amb les que han d'actuar tot el personal al servei de les 
administracions; 
 
Atès que l'Estatut bàsic del treballador públic recull, en els seus arts. 52 i següents, els 
deures, els principis ètics i els principis de conducta que tots els treballadors públics han 
de complir; 
 
Vist el text final que ha proposat la Comissió d'estudi per a la redacció del Codi ètic i de 
bon govern del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist que el Codi d‟ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès és d‟aplicació a 
tots i cadascun dels membres electes de la Corporació i a tots els treballadors i 
treballadores del Consell Comarcal i ens dependents, en especial, el personal d'alta 
direcció i els coordinadors de les àrees; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del 

Gironès. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord i el Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del 

Gironès a informació pública, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions, 
per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'edictes al tauler 
d'anuncis, a l'e-Tauler, al BOP i al DOGC i en un mitjà de comunicació escrita 
diària, de conformitat amb l'art. 63 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
Tercer. Transcorregut el període d‟informació pública, sense haver-se presentat cap 

al·legació ni reclamació, l‟acord d‟aprovació inicial s‟entendrà elevat a definitiu 
sense l‟adopció d‟acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre del 
Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona Girona i en extracte al DOGC (art. 66 ROAS). El Codi 
ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès entrarà en vigor quan 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l‟art. 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Quart. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de 

quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
9. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme 
Costa Brava i el Consell Comarcal del Gironès per tal de contribuir al seu Pla 
d'actuacions i al seu Pressupost ordinari de turisme, per a l'exercici 2016. 
 
El Sr. Roca manifesta que es tracta d'aprovar el text d'aquest conveni amb el Patronat de 
Turisme Costa Brava amb un import de 21.000 euros. El seu objectiu és el foment del 
turisme que es porta a terme des de l'àrea de Turisme durant tot l'any. Fins ara aquest 
import es rebia mitjançant una subvenció. Aquest és el conveni marc que se signa amb 
tots els consells comarcals de les comarques gironines i estableix tots els acords que hi 
ha entre les dues administracions signants.  
 
El Sr. Cornellà comenta que en el punt 6 s'estipula que durant tot l'any 2016 el consell es 
compromet a ser membre de dos dels clubs de productes gestionats pel Patronat. Vol 
saber quins són aquests clubs. Per altra banda en el punt 9 diu que aquest conveni 
entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins el dia 15 de desembre de 
2016. Pregunta si vol dir que els pagaran aquest import per aquests dos mesos.  
 
El Sr. Roca contesta que aquest import es percep per la feina realitzada durant tot l'any. 
Fins ara es rebien aquests 21.000 euros en concepte de subvenció i aquest any els 
serveis jurídics del Patronat han cregut que era més convenient fer-los arribat mitjançant 
un conveni. Pel que fa al punt 6 són els clubs de Natura i turisme actiu, el club de Cultura i 
el club de Gastronomia. Es tracta de clubs especialitzats que porten a terme actuacions 
concretes dins d'aquests àmbits.  
 
El Sr. Cornellà pregunta si ja estàvem en aquests clubs abans de signar aquest conveni.  
 
El Sr. Roca contesta que sí.  
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El Sr. Cornellà pregunta pel conveni que se signa amb els altres consells comarcals. Vol 
saber si també l'estan signant ara.  
 
El Sr. Roca contesta que sí que és nou per tothom.  
 
El president explica que aquest import ja es tenia constància que es transferia però no 
sabien a través de quina figura. El tema s'ha retardat perquè des dels serveis jurídics s'ha 
cregut convenient fer-ho mitjançant un conveni. La tasca a realitzat ja es portava a terme.  
 
El Sr. Roca comenta que en el pressupost del Consell ja hi havia estipulat aquest import 
però des del Patronat es va crear la figura d'aquest conveni. Aquest se'ls va trametre al 
mes de juliol i ara el porten a aprovació.  
 
El Secretari comenta que ell n'és el secretari i es va considerar que aquesta figura era la 
més adient.  
 
El Sr. Cornellà pregunta si a partir de l'any que ve ja s'utilitzarà aquesta formula i per tant 
no s'aprovarà a l'octubre sinó que serà abans.  
 
El Sr. Roca comenta que si no hi ha cap canvi serà aquest mateix conveni. Si hi ha algun 
canvi els el notificaran i l'haurien de tornar a aprovar de nou.  
 
El president manifesta que esperen que el Patronat sigui àgil i ho tinguin a principi de l'any 
vinent.   
 
Atès que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és un organisme mixt, amb 
representació dels sectors públic i privat, quins objectius són, entre d‟altres, el 
desenvolupament de l‟activitat turística a les comarques de Girona, la promoció de l‟oferta en 
els mercats turístics, la planificació i execució d‟actuacions que projectin nacionalment i 
internacionalment la imatge de les marques turístiques gironines que està gestionant i el 
suport i coordinació d‟actuacions que, amb objectius semblants, realitzin altres entitats 
públiques o privades del territori; 
 
Atès que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA i el Consell Comarcal del Gironès 
tenen interessos compartits pel que fa a la promoció del turisme a la comarca del Gironès; 
 
Vist que el el Consell es compromet a continuar col·laborant i treballant en la implementació 
del Tourism Data System, una plataforma digital de gestió de dades que automatitza el 
procés de recollida de dades i facilita l‟explotació, difusió, consulta de resultat dels nivells 
d‟ocupació d‟allotjament turístic de la destinació, per tal d‟aconseguir dades d‟ocupació 
d‟allotjament turístic; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme Costa Brava i el 
Consell Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme 

Costa Brava i el Consell Comarcal del Gironès per tal de contribuir al seu Pla 
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d‟actuacions i al seu Pressupost ordinari de Turisme, per a l‟exercici de 
2016. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Patronat de Turisme Costa Brava. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
10. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 15 de setembre de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de 
subvenció de fracció orgànica de residus municipals per a 2016. 
 
El Sr. Roca explica que, com en altres ocasions, el Consell s'ha presentat a la 
convocatòria de subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya per a projectes de 
foment de la recollida de la fracció orgànica. Aquesta convocatòria inclou projectes de 
millora de la quantitat i la qualitat del FORM amb la recollida, l'implantació i 
l'autocompostatge als diferents ajuntaments de la comarca. S'ha sol·licitat subvenció per 
les següents actuacions: activitats d'assessorament i reforç de la recollida de la FORM en 
els menjadors escolars, activitats de reforç en la recollida de la FORM a les aules 
mitjançant el material educatiu la Cuineta Eixerida, campanya de foment de la recollida de 
la FORM aprofitant el súper heroi que vam crear per la recollida selectiva durant els 
mesos d'abril i maig i que es deia Super Gironès. Es portaran terme diferents accions 
mitjançant els estudiants en pràctiques que tindrem a l'àrea de Medi Ambient. En darrer 
lloc es realitzarà una campanya del foment de l'autocompostatge a Canet d'Adri i 
actuacions d'implantació de la recollida de la FORM al municipi de Sant Jordi Desvalls. El 
pressupost total de les actuacions és de 22.288,49 euros, la subvenció sol·licitada és 
d'11.116,12 i l'aportació final dels ajuntaments serà de 11.172,37 euros.  
 
El Sr. Palacio vol parlar sobre la figura del Super Gironès. Li agradaria fer una avaluació 
de l'impacte que ha tingut aquest programa comarcal i la seva participació a l'instagram.  
 
El Sr. Roca contesta que aquest tema el té sobre la taula. Tal i com ja va dir a la comissió 
informativa s'ho han de mirar. Aquesta setmana no ha estat possible però properament 
reunirem a tots els portaveus dels grups per explicar-los la seva repercussió.   
 
Atès que és d‟interès d‟aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l‟atorgament dels 
ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la comarca 
del Gironès; 
 
Vista la Resolució TES/1770/2016 de 8 de juliol de 2016, publicada al DOGC núm. 7.167 
de 21 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria d‟ajuts per al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de setembre 
de 2016, mitjançant el qual s'aprova la formulació i presentació de la sol·licitud de 
subvenció per al projecte de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la 
comarca del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 15 de setembre de 2016, i aprovar la formulació i presentació de la 
sol·licitud de subvenció per al projecte de foment de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica a la comarca del Gironès. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de 
Municipis i el Consell Comarcal del Gironès per a impulsar l'acord marc de 
subministrament de gasoil, per als usos d'automoció i calefacció, i adhesió a la 
contractació agregada del consorci català pel desenvolupament local. 
 
El Sr. Roca explica que a finals de l'any passat des de l'Associació Catalana de Municipis 
es va proposar treballar plegats per l'elaboració d'una licitació conjunta pel 
subministrament de gasoil per als usos d'automoció i calefacció dels ajuntaments de 
Catalunya. S'ha realitzat un treball col·laboratiu entre tots els consells comarcals i avui es 
porta a aprovació un conveni per impulsar l'acord marc de subministrament de gasoil, i 
l'adhesió a la contractació agregada del consorci català pel desenvolupament local. El 
Consell comarcal incentivarà l'adhesió fent d'interlocutor entre el futur adjudicador i els 
ajuntaments de la comarca adherits i d'interlocutor amb l'ACM pel subministrament de les 
dades de subministres. S'haurà de veure quants ajuntaments en voldran formar part. 
Tenen constància que hi ha pocs ajuntaments que tinguin equipaments que funcionin amb 
gasoil. Des del Consell considerem que si es poden estalviar alguna cosa és important. 
De la mateixa manera també pot suposar un estalvi pel cost d'omplir els dipòsits de gasoil 
per les flotes de vehicles municipals. Com a Consell recomanarem als ajuntaments que 
s'hi adhereixin, tal i com es va manifestar a la comissió informativa, que aprofitin aquest 
estalvi per invertir-lo en energies renovables o sistemes d'estalvi energètic.  
 
El Sr. Palacio suposa que el tema d'aquesta licitació amb l'ACM és perquè sigui més 
econòmic. Pregunta si es disposa de dades que demostrin aquesta proposta. Pregunta 
com funcionarà aquesta licitació. Per altra banda creu que seria interessant, en la línia de 
moltes accions que hem portat a terme a nivell medioambiental, que dins d'aquesta 
proposta també hi hagi la intenció de promoure que passin a utilitzar altres recursos que 
no sigui el gasoil. Com ve ha dit són pocs però tot suma.  
 
El Sr. Roca comenta que encara no tenen dades de quants ajuntaments hi voldran 
participar. Ni tampoc dades de les empreses que hi voldran participar. Ara es tracta que 
els ajuntaments s'hi adhereixin i a partir d'aquí començar a treballar-ho.  
 
El Sr. Palacio manifesta que ha dit que serien pocs. Sap de quin nombre estan parlant.  
 
El Sr. Roca respon que de la comarca interessats hi ha 4 o 5 ajuntaments. Comenta que 
aquesta convocatòria es farà a tot Catalunya. Si només es fes per els nostres 4 o 5 
l'estalvi seria molt poc però al fer-se a tot Catalunya se suposa que l'estalvi serà 
important.  
 
La Sra. Pineda manifesta que evidentment qualsevol iniciativa que suposi un estalvi per 
les economies mermades dels ajuntaments és benvinguda però volen fer la reflexió. 
Probablement amb aquesta compra, en el moment de globalització que estem vivint, 
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suposarà un benefici per grans empreses de subministrament amb capacitat per 
presentar-se i preparar plecs de clàusules per concursos d'aquest tipus. Probablement els 
subministradors locals més propers seran perjudicats. No tant per gasoil de calefacció 
però si pel gasoil de les flotes dels vehicles municipals.  
 
El Sr. Cornellà comenta que està be que es facin aquets tipus d'acords com s'han fet amb 
altres àmbits i posa l'exemple de l'electricitat. En aquest cas però creuen que potser s'ha 
de treballar perquè es canviï aquest sistema cap a d'altres. Està bé que l'estalvi obtingut 
es dirigeixi a inversió en energies renovables però evidentment no sap com es controlarà 
si es realitza. S'hauria de potenciar la substitució per altres tipus d'energies com el pèl·let 
o altres materials de proximitat. El gasoil es va a buscar fora del país perquè aquí no n'hi 
ha. S'hauria d'apostar per l'economia local i de proximitat mitjançant energies renovables. 
De totes maneres entenen que es participi en aquesta licitació.  
 
El president manifesta, pel que fa al que ha comentat la Sra. Pineda, que en la darrera 
contractació agregada que va realitzar el Consell es va adjudicar a l'empresa Aura que no 
és una gran empresa.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que aquest cas està molt a les beceroles. La redacció dels plecs 
tècnics s'haurà de fer coordinadament entre l'ACM i dels consells comarcals. La idea 
prioritària és de fer lots comarcals de tal manera que es tinguin proveïdors més locals i 
propers. Quan vam decidir fer el propi concurs per l'energia va ser perquè teníem molts 
punts de subministrament que els feien un contracte prou atractiu pel Gironès.  
 
Atès que l‟Associació Catalana de Municipis (l'ACM) com a entitat constituïda per 
agrupació voluntària de municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya va 
promoure la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local per promoure un 
sistema de contractació centralitzada per aconseguir economies d‟escala pel que fa a les 
condicions econòmiques dels subministraments i serveis que els ens locals necessiten 
contractar; així com per assolir estalvis en el procediment administratiu; 
 
Atès que en les funcions de cooperació del Consell s'inclou la potestat de vehicular 
l‟agregació dels ens locals a les contractacions agregades com les que promou l‟ACM 
com poden ser en l'actualitat el subministrament d‟electricitat, gas natural, vehicles, paper 
d‟oficina, pòlisses d‟assegurances, maquinària tècnica pels serveis municipals, màquines 
d‟impressió i multifunció, etc.; 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l‟Associació Catalana de Municipis i el 
Consell Comarcal del Gironès per a impulsar l‟acord marc de subministrament de gasoil, 
per als usos d‟automoció i calefacció, i adhesió a la contractació agregada del consorci 
català pel desenvolupament local 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l‟Associació Catalana de 

Municipis i el Consell Comarcal del Gironès per a impulsar l‟acord marc de 
subministrament de gasoil, per als usos d‟automoció i calefacció, i adhesió a 
la contractació agregada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l‟Associació Catalana de Municipis. 
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Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
12. Aprovació de la conformitat a què el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga 
per dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han 
regit fins ara en el contracte derivat anomenat "Servei de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de 
compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà, 
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva". 
 
El Sr. Roca explica que al ple de juny de l'any 2013 el consell comarcal va aprovar el text 
del conveni de col·laboració amb LOCALRET pel servei de telecomunicacions veu, mòbil i 
dades. Pel que fa a la telefonia fixa, l'internet i les dades es va adjudicar a Telefónica i el 
mòbil a Vodafone. El dia 18 de desembre de 2016 finalitza la vigència d'aquest contracte i 
es proposta una prorroga de dos anys més. Aquest tindrà una durada  fins al 2018 amb 
les mateixes condicions econòmiques. Aquestes es consideren avantatjoses i estan 
ajustades a la situació actual del mercat. Segons estableix la licitació la prorroga és 
possible. Informa que els municipis adherits són 13: Bescanó, Campllong, Canet d'Adri, 
Flaçà, Fornells de Selva, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, 
Sant Martí Vell i Viladasens, el Consell i el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt.  
 
Vist que el Ple de 19 de juny de 2013 va aprovar el text del conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades); 
 
Vist que el Consorci Localret agrupa més de 800 entitats locals de tot Catalunya junt amb 
les entitats municipalistes, amb la finalitat, entre d‟altres, de donar suport tècnic als 
municipis en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d‟interlocutor amb 
diversos operadors i també promoure i coordinar accions que facilitant als ajuntaments 
reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis 
de telecomunicacions corporatives; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha possibilitat agregar la demanda dels serveis 
de telecomunicacions dels àmbits territorials dels municipis, amb un interès comú tant 
d‟estalvi econòmic com de procediments de contractació i adjudicació, amb una actuació, 
per part d‟aquest consell comarcal, d‟agent dinamitzador i de coordinació oferint el suport 
tècnic necessari pel seu assoliment als municipis interessats i faciliti al Consorci Localret 
la documentació necessària per poder-ho dur a terme; 
 
Atès que aquest Consell Comarcal del Gironès valora molt positivament que el Consorci 
Localret prorrogui per a dos anys més el contracte dels Serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de 
compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l‟Estany, Alt Empordà, Ripollès, 
Cerdanya, Baix Empordà i la Selva; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de 6 d'octubre de 2016; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup del PSC-CP, del grup la CUP-PA, del grup d'ICV-EUiA-EPM-
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i l'abstenció del 
grup de C's  
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Donar la conformitat a què el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per 

dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que 
han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i 
ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del 
Gironès, Pla de l‟Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la 
Selva” i, més concretament, en els LOTS: 
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.  

 
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per 

tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la 
prestació d‟aquest servei durant els dos anys de vigència d‟aquesta 
pròrroga, sense perjudici de l‟import o cost que inicialment s‟hagi assignat 
per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol 
responsabilitat. 

 
13. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 29 d'agost de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció 
de Joves en pràctiques.  
 
El Sr. Vidal explica tal i com va comentar a la comissió informativa que en el marc de 
programa de Garantia Juvenil aquest any ha sortit una nova línia per contractar joves en 
pràctiques per un període de 6 mesos. Aquest joves han de ser menors de 30 anys i han 
de tenir formació amb cicle de grau mig o superior, estudis universitaris o certificat de 
professionalitat. Es preveu contractar-los des del mes de novembre fins al mes de maig. 
En el cas del Consell Comarcal preveiem contractar a 8 persones. Una vegada parlat amb 
les diferents àrees se sol·licitaran administratius, informadors turístics, enginyers 
industrials, educadors socials i tècnics en economia. A la comarca del gironès hi 
participen 12 municipis i el Consell amb un total de 83 joves. 
 
La Sra. Pineda pregunta si aquesta subvenció ja està atorgada.  
 
El Sr. Vidal respon que sol·licitada però no atorgada.  
 
La Sra. Pineda comenta que ha llegit una noticia al web del Consell comarcal el Gironès.  
 
El Sr. Vidal respon que aquesta és la informació referent al projecte.  
 
La Sra. Pineda vol saber com és que si la subvenció encara no està atorgada ja s'estan 
oferint les places.  
 
El Sr. Vidal comenta que aquests joves han d'estar inscrits a la base de dades del 
projecte de Garantia Juvenil. El que han demanat són els perfils que ja ha comentat i ho 
hauran de casar amb els joves que reuneixin aquests requisits. Sempre tenim la 
possibilitat de modificar-ho. El que està demanat són els 8 joves pel consell comarcal.  
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La Sra. Pineda comenta que es tracta d'una noticia del SOC i del Consell Comarcal del 
Gironès i hi diu programa contracte en pràctiques per a joves sense feina amb titulació de 
grau mitjà, grau superior estudis universitaris, o certificat professional. Comenta què 
s'ofereix i hi surten reflectits tots els municipis del Gironès que hi estan adherits. Ella 
pregunta per les 8 places i quina relació hi ha amb les altres. Com pot ser que Sant Julià 
de Ramis en tingui 3, Celrà 5, Salt 10 i Girona 46. Entén que el Consell només ha 
demanat les 8 del Consell Comarcal el Gironès. Cadascun dels altres municipis s'ha 
buscat les seves.  
 
El Sr. Vidal respon que sí que així és.  
 
La Sra. Pineda pregunta si han estat els propis ajuntaments els que han escollit quin 
nombre volien.  
 
El Sr. Vidal respon que el Consell tenia un màxim de 10 places. Un cop han fet les 
consultes a les àrees han considerat adient demanar-ne 8. Entén que els altres municipis 
també tenien una acotació màxima per poder demanar i cadascú ha demanat els que li 
feien més falta.  
 
El Sr. Pellicer vol fer una pregunta pel que fa a les condicions laborals d'aquestes places 
que s'ofereixen. Una mica en la línia d'intentar aclarir si les places són de prou qualitat o 
no. Darrerament han sortit diverses noticies als mitjans de comunicació que posen de 
relleu que uns dels problemes que comencem a tenir és un percentatge molt elevat de 
joves que estan cobrant aproximadament 600 euros. Alguns d'ells no arriben ni a cobrar 
400 euros. Creu que s'ha de vetllar perquè les feines que promocionarem siguin de 
qualitat. Demana si els poden aclarir aquest aspecte.  
 
El Sr. Vidal respon que per cada jove es percebran 11.000 euros. En el cas nostre cas les 
persones faran la seva feina amb aquest sou brut final. Si fan funcions tècniques el seu 
sou ha de ser equivalent al tècnic tal i com estipula el conveni del Consell Comarcal i els 
que fan funcions administratives serà de la mateixa manera.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que la seva condició laboral serà un contracte en pràctiques. La 
nostra idea és destinar el 100% de la subvenció al seu sou. Hi ha places que són 
d'administratius i en aquets casos aquest import ho cobrirà perfectament. En el cas dels 
tècnics ho hauran d'acabar de mirar i potser faltarà una miqueta. En tot cas com que són 
contractes laborals en pràctiques es pot reduir el seu import no pagar el 100%.  
 
La Sara. Carabellido comenta que una cosa són les contractacions que pugui fer el 
consell comarcal o qualsevol administració pública o empresa i una altra cosa són totes 
les subvencions que se'n diuen pel foment de l'ocupació. Aquestes són diferents d'un 
contracte laboral. Es tracta de subvencions que t'atorguen per donar una oportunitat a un 
noi/a jove que ha acabat uns estudis. Per primera vegada s'ha publicat una convocatòria 
dirigida a persones amb estudis universitaris. Creu que és bo perquè fins ara només es 
dirigien a persones amb risc d'exclusió social. Comenta que també hi ha tot aquest grup 
de joves que han acabat uns estudis i que no tenen aquesta oportunitat. Es cert que hi ha 
nois i noies que van a treballar per 400 euros però són uns convenis de pràctiques, no 
laborals. Són coses molt estudiades. No es tracta de contractes sinó mesures pel foment 
a l'ocupació. Una cosa és un contracte, un conveni, un salari i l'altra són aquestes 
mesures per donar oportunitats als joves que ha acabat una carrera per tal de donar-los 
l'oportunitat d'entrar al món laboral.  
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El Sr Pellicer respon que són coses diferents però si fomentem que hi hagi la possibilitat 
de contractar per part de les administracions publiques o d'empreses privades a persones 
per cap caler llavors entrem en un cercle viciós que molt difícil de trencar. Tenim mà 
d'obra a punta pala perquè gairebé la meitat dels joves no tenen feina i per tant és 
evidentment que si no hi ha alternativa treballaran amb aquestes condicions. Creu que 
estaria bé que no ho afavoríssim des de les administracions públiques.  
 
El Sr. President comenta que el concepte ha quedat clar.  
 
Vista l'Ordre TSF/213/2016 d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; 
 
Vista la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; 
 
Vist l'informe de les tècniques de joventut i de promoció econòmica del Consell Comarcal 
del Gironès de data 30 d'agost de 2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'agost de 
2016, mitjançant el qual s'aprova la formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció 
de Joves en pràctiques; 
 
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 26 de juliol de 2016, i aprovar la formulació i presentació de la sol·licitud 
de subvenció de Joves en pràctiques. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
14. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 26 de juliol de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció 
d'agent d'ocupació al desenvolupament local.  
 
El Sr. Vidal manifesta que aquest punt ja el va comentar a la comissió informativa. 
Recorda que fa un any també van portar aquest punt a aprovació una vegada feta la 
sol·licitud i els fou concedida. Per diferents motius les persones escollides no van poder 
ocupar aquesta plaça d'AODL per la qual cosa es va haver de renunciar a la subvenció. 
Aquest any tornem a presentar el mateix projecte amb algunes modificacions perquè han 
canviat alguns municipis. Aquest projecte s'ha madurat amb la voluntat de posar a 
disposició dels ajuntaments un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per realitzar 
tasques en temes de comerç local. També realitzarà tasques relacionades amb els 
polígons industrials d'aquests municipis. Aquest portarà a terme un treball en xarxa 
juntament amb els municipis de la comarca per intentar dinamitzar les polítiques 
d'ocupació al territori del Gironès.  
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La Sra. Pineda comenta que els municipis beneficiaris d'aquest AODL són: Aiguaviva, 
Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i Vilablareix. Entén que quan es decideix 
presentar-se a aquesta subvenció es pregunta a tots els municipis de la comarca si s'hi 
volen adherir.  
 
El Sr. Vidal respon que els hi semblava interessant entrar en la zona del polígon industrial 
de Bescanó, Aiguaviva i Fornells de la Selva. L'any passat ja es va presentar per aquests 
municipis. Aquests municipis formen part d'un àmbit territorial més o menys proper i tenen 
unes necessitats similars. Aquests ajuntaments ja provenen del projecte de l'any passat 
que finalment no es va poder executar. Els van preguntar si volien participar en el 
projecte.  
 
La Sra. Pineda entén que es fes per àrees però no entén què hi fa l'ajuntament de Sant 
Gregori 
 
El Sr. Vidal explica que Sant Gregori va mostrar el seu interès en participar-hi. 
 
 
Vista la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al 
desenvolupament local; 
 
Vista l'Ordre EMO/258/2015, de 5 d'agost per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 
local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014; 
 
Vist el Pla d'acció elaborat per l'Àrea de Promoció Econòmica adreçat a la dinamització i 
desenvolupament socioeconòmic de la comarca del Gironès titulat Pla d'acció de l'àrea 
urbana sud- oest del Gironès 2016-2020; 
 
Vist el Pla de treball elaborat per l'Àrea de Promoció Econòmica adreçat a la dinamització 
i desenvolupament socioeconòmic de la comarca del Gironès titulat Pla de Treball de 
l'àrea urbana sud-oest del Gironès 2016-2020; 
 
Atès que és possible concórrer a la convocatòria aprovada per la resolució 
TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la 
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local 
per rebre subvenció per a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local 
(AODL); 
 
Vist l'informe de la tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès de 
data 21 de juliol de 2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de juliol de 
2016, mitjançant el qual s'aprova la formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció 
d'agent d'ocupació al desenvolupament local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 26 de juliol de 2016, i aprovar la formulació i presentació de la sol·licitud 
de subvenció d'agent d'ocupació al desenvolupament local. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
15. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 22 de setembre de 2016, de formulació i presentació de sol·licitud de 
subvenció de Joves per a l'ocupació. 
 
El Sr. Vidal explica que aquest projecte també s'està portant a terme ara mateix. En 
aquest punt presenten la petició de sol·licitud per la següent convocatòria. Ara estan 
portant a terme un curs de monitoratge esportiu. Igual que l'any passat tornem a demanar 
dos grups: un per atenció al client i l'altra per monitoratge esportiu i de lleure. Tal i com va 
comentar a la comissió informativa si finalment només ens atorguen un grup aquest any 
s'optarà per portar a terme el d'atenció al client. Aquests cursos es plantegen amb 
coordinació amb els ajuntaments per saber quins són els cursos que s'adeqüen millor a 
les necessitats del territori.  
 
La Sra. Pineda pregunta si són places específiques pel Consell o cada població té unes 
places determinades.  
 
El Sr. Vidal respon que es coordina juntament amb els municipis, tots els joves dels 
municipis en poden formar part. En aquest cas, pels Joves per l'ocupació ens hem 
coordinat enter l'ajuntament de Girona, l'ajuntament de Salt i el Consell.  
 
Vista  l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, de modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 
d'agost per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per a 
l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per a l'any 
2016; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de setembre 
de 2016, mitjançant el qual s'aprova la formulació i presentació de la sol·licitud de 
subvenció per a la realització del projecte "Joves per a l'ocupació al Gironès 2016"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 22 de setembre de 2016, i aprovar la formulació i presentació de la 
sol·licitud de subvenció per a la realització del projecte "Joves per a 
l'ocupació al Gironès 2016". 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
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16. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès i els 
ajuntaments de la comarca, per a l'organització del projecte de foment de la lectura 
"Al Gironès Llegim". 
 
La Sra. Roca explica que aquest any 2017 es portarà a terme la segona edició del 
projecte al Gironès Llegim. Aquest any ha estat el primer i la resposta ha estat molt bona. 
Els pobles que hi han participat han estat molt satisfets i han cregut oportú continuar amb 
el projecte. L'any passat hi van participar onze municipis i aquest any han mostrat el seu 
interès a participar-hi sis municipis nous. Han cregut convenient signar un conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Comarcal i cadascun d'aquests ajuntaments que tenen 
ganes de participar en aquest projecte. És un conveni molt simple que estipula que la 
coordinació d'aquesta iniciativa la portarà el Consell Comarcal del Gironès. Aquest 
coordinarà tots els ajuntaments que s'hi vulguin adherir i cada ajuntament realitzarà la 
programació de l'activitat en el seu poble i en farà la seva difusió.  
 
Atès que l'any 2015 el Consell Comarcal del Gironès va proposar als ajuntaments de la 
comarca interessats la creació del projecte de foment de la lectura Al Gironès llegim!; 
 
Vist que la primera edició iniciada l'any 2015 ha tingut una bona acollida i acceptació i que 
altres ajuntaments de la comarca han mostrat el seu interès en participar en una nova 
edició; 
 
Atès que es vol donar continuïtat a aquest projecte cultural; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els 

ajuntaments de la comarca, per a l‟organització del projecte de foment de la 
lectura “AL GIRONÈS LLEGIM!”. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca interessats. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 13 d'octubre de 2016, d'adhesió al conveni marc d'adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics 
d'atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics 
d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa 
energètica.  
 
El president explica que a través d'aquest punt s'adhereixen al conveni marc que proposa 
el Departament de treball afers socials i família per tal de poder rescabalar la despesa que 
han tingut els ajuntaments en concepte de pobresa energètica durant l'any 2015. Dóna 
dades: al municipi de Salt el cost ha estat de 52.413,78 euros, a Celrà 1.390,95 euros, a 
Llagostera 6.379 euros i a Fornells de la Selva 1.556 euros.  
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Vist que la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, 
fa referència, entre altres extrems, al sistema i la finalitat dels serveis socials, als objectius 
de les polítiques de serveis socials, als principis rectors del sistema públic dels serveis 
socials o a les situacions amb necessitat d‟atenció especial;  
 
Atès que aquest llei defineix els Serveis bàsics d‟atenció social com el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiars i social; 
 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té una línia de suport als ens 
locals en concepte d‟ajuts d‟urgència destinats als ens locals via el Contracte programa 
que el Departament signa amb tots els ajuntaments i consells comarcals, titulars de les 
àrees bàsiques de serveis socials en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d‟igualtat i que, alhora, estableix convocatòries especials 
d‟ajuts a les entitats socials per atendre situacions de vulnerabilitat de les famílies, amb 
cobertura, entre d‟altres necessitats bàsiques, les pròpies de la pobresa energètica de les 
llars; 
 
Vist el contingut del Conveni marc d‟adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats 
locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d‟atenció social destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d‟aigua, llum i gas de persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 d'octubre de 
2016, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió al conveni marc d‟adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics 
d‟atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics 
d‟aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa 
energètica; 
 
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 13 d'octubre de 2016, i adherir-se al conveni marc d‟adhesió, 
col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels 
seus serveis bàsics d‟atenció social destinades a la cancel·lació de deutes 
per subministraments bàsics d‟aigua, llum i gas de persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Agència Catalana del Consum i al Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
18. Aprovació del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  
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19. Aprovació de l'acord per al Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i 
atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès.  
 
20. Aprovació del traspàs de l'exercici de les competències al Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, per a l'execució del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també del 
Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell 
Comarcal del Gironès.  
 
El president explica que exposarà els tres punts de forma conjunta. El punt 18 és referent 
a l'acceptació el Contracte Programa. Aquest fa anys que es signa per regular tots els 
serveis socials que es presten. Té un import de 1.681.732,04 euros.  Aquesta és una xifra 
similar a la de l'any anterior. Val a dir que l'any anterior hi havia un increment d'uns 16.000 
euros que feien referència al punt número 19 pel servei d'informació i atenció a les dones. 
Fins l'any passat estava inclòs en una fitxa dins del Contracte Programa enguany depèn 
de presidència i han creat una fitxa a part amb un import 17.240 euros. El punt 20 fa 
referència a que el Consell Comarcal fa el traspàs de competències al Consorci de 
Benestar Social Gironès - Salt.   
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar un acord marc en data 21 
de desembre de 2015 i, recentment, una addenda per fixar les condicions del Contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de 6 d'octubre de 2016; 
 
Vist el contingut del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer. 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 del Contracte programa 2016-2019 i 
annexos corresponents. 
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Vist el contingut del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat; 
 
Atès que l'Institut Català de les Dones dóna suport a la xarxa de serveis d'informació i 
atenció a les dones (SIAD) que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots 
aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, 
familiar i altres; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de 6 d'octubre de 2016; 
 
Vist que el desenvolupament i el finançament dels SIAD es regula a través de la fórmula 
del contracte programa, instrument jurídic que estableix el marc de relacions de 
coordinació, cooperació i col·laboració entre l'Institut Català de les Dones i els ens locals; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar l'acord per al Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i 

atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer. 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 de l'acord per al Contracte programa 
2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del 
Gironès. 

 
 
Vist el contingut del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat; 
 
Vist el contingut del Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les 
dones Consell Comarcal del Gironès; 
 
Atès que es vol dur a terme el traspàs de l‟exercici de les competències al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt, per a l‟execució del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, així com el Contracte programa 
2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Traspassar l‟exercici de les competències al Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt, per a l‟execució del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també 
per a l'execució del Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció 
a les dones Consell Comarcal del Gironès. 

 
Segon. Aprovar que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt porti a terme la gestió 

dels serveis que figuren al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també del Contracte 
programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal 
del Gironès. 

 
Tercer. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè una vegada 

finalitzats els projectes trameti una memòria justificativa del compliment per tal 
que el Consell Comarcal del Gironès els pugui justificar, d‟acord amb els termes 
fixats en el seu clausulat. 

 
Quart. Retribuir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt d‟acord amb els imports 

que disposa el Contracte programa 2016-2019 minorats amb l‟import que es 
liquidarà a final de cada exercici, referent a les despeses generals finançades 
pel Consell Comarcal del Gironès. 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i remetre-li 

una còpia del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també del Contracte 
programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal 
del Gironès. 

 
Sisè. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de 

quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
21.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
22. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Palacio vol fer un comentari respecte al punt del conveni amb Localret. Vol fer 
memòria que l'any passat hi va haver una vaga dels treballadors de Movistar que estaven 
subcontractats per Localret. Li agradaria que el Consell tingués en compte aquesta 
situació que es va viure l'any passat i que no es torni a repetir. Les reivindicacions dels 
treballadors tenien una base. Aquets treballaven moltes hores que no estaven 
computades per una desorganització interna que finalment va comportar la convocatòria 
d'una vaga. Creu que seria molt interessant tenir-ho en compte. En funció de les clàusules 
que han parlat ho haurien de tenir en compte. Vol informar als consellers i conselleres pel 
que fa a les clàusules socials que han estat treballant la qüestió. Avui s'ha fet una jornada 
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informativa sobre aquest tema conjuntament amb L'ACM. Properament es realitzarà una 
convocatòria per continuar treballant en el tema.  
 
El president manifesta que recullen la informació i ho vetllaran.  
 
El Sr. Triola explica que estan a les portes de les Fires de Girona. Comenta que serà la 
dotzena edició del bus de nit. S'hi han acollit 21 municipis. Es portaran a terme 8 línies 
amb les que treballen amb les empreses de transport públic de la comarca. Aquestes vuit 
línies l'any passat van realitzar 8.745 serveis. Algunes rutes van donar servei tres dies i 
d'altres cinc. Aquest any esperen incrementar-ho. Aquest bus de nit, tot i que està destinat 
bàsicament al jovent, els adults també el poden utilitzar sense els descomptes dels que 
poden gaudir els joves. Creu que és una bona manera de fomentar la mobilitat sostenible. 
El seu cost és entre 1,5 i 2 euros. El dia 28 d'octubre serà el primer dia que es prestarà 
aquest servei i el dia 6 de novembre el darrer. Cada municipi ha decidit per ell mateix el 
descompte que vol aplicar. Hi ha municipis que apliquen un descompte d'un 50 % i 
d'altres que fan pagar 1 euro per viatge. Pel que fa al projecte de Garantia Juvenil ja 
disposem de nou d'una impulsora juvenil. La persona que desenvolupava aquesta tasca 
va plegar per motius personals. En molts municipis ja estem actuant i hem recuperat els 
horaris normals.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
                                           
El president 

 
El secretari general  

 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

  
 


