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ACTA NÚM. 7/17 
 
Núm. de la sessió: 7/17 
Caràcter: ordinària 
Data: vint de desembre de dos mil disset (20/12/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a les vuit 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  
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Pere Lluís Garcia i Palou  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Georgina Trias i Pilsa  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo 
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera 
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta. S'incorpora en el punt 2. 
Grup de la CUP-PA:  
Albert Saus i Masó  
Daniel Cornellà i Detrell 
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Miquel Cortés i Cardenal  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda. S'incorpora en el punt 2. 
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Hi assisteixen:  
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
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Excusa la seva absència:  
Marta Madrenas i Mir 
Roser Estañol i Torrent 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 18 d'octubre 
de 2017. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 18 d'octubre  
de 2017 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència 
 
El president exposa que es va participar a l'acte que va organitzar la Diputació de Girona i 
l'ajuntament de Girona per l'eliminació de la violència envers les dones. El Sr. Lluís de 
Manuel-Rimbau va assistir als premis del Consorci Les Gavarres. El dia 1 de desembre es 
va portar a terme un Consell d'Alcaldes. El dia 5 de desembre es va portar a terme una 
reunió amb tots els presidents de consells comarcals de la demarcació de Girona 
conjuntament amb el president de la Diputació de Girona i els seus vicepresidents. El dia 
13 de desembre es va portar a terme la presentació de la programació de la Casa de 
Cultura Les Bernardes a la que hi va assistir personalment juntament amb la Sra. Roca. 
Finalment la Sra. Roca va assistir el dia 14 a la presentació dels actes de celebració de 
l'any Puig i Cadafalch.  
 
El president exposa, pel que fa a la relació de decrets, que s'ha tramès la relació del 
534/2017 al 669/2017. Destaca la contractació d'una plaça d'auxiliar administratiu, aquest 
és un contracte de relleu per la recepció del Consell, explica que el Sr. Medina es jubila. 
S'han adjudicat els treballs de millora a les zones d'aparcament de la seu del Consell que 
es va adjudicar a l'empresa Cañet Xirgu per un import de 12.700 euros. S'ha adjudicat el 
contracte per la venda del paper i del cartró procedent del servei de recollida selectiva a 
l'empresa Marcel Navarro de Llagostera, aquest representa pels ajuntaments una millora 
de 13 euros per tona en relació a l'anterior contracte.   
 
- Donar compte dels informes de morositat. 

 
El president exposa que estan complint amb el període mig de pagament. Informa que el 
grup Consell Comarcal format pel propi Consell, pel Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt i Escola de Música del Gironès té una xifra de 23,5 dies. Concretant per ens les xifres 
són 25,75 dies com a Consell, a 6,48 dies pel Consorci de Benestar Social Gironès Salt i 
1,09 dia a l'Escola de Música del Gironès.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
- Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2017. 
 
El president comenta que estan complint amb els paràmetres que els marca el ministeri.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
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3. Ratificació de les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès d'interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la 
desestimació pressumpta de l'escrit de requeriment presentat el 24 d'abril de 2017 i 
contra l'acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls de 
data 28 de febrer de 2017. 
 
El president explica que malauradament hem hagut d'interposar un recurs contenciós 
administratiu contra l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. L'ajuntament ens va presentar 
dos escrits on es trametien acords de la seva Junta de Govern on s'estipulava que no 
aprovarien les liquidacions presentades perquè no estaven ajustades al projecte tècnic. 
Exposa que la contractació d'aquesta obra es va aprovar per aquest plenari al mes de 
febrer. Es disposa del conveni de delegació aprovat per l'ajuntament al mes de març de 
2015. Aquesta és una obra que provenia del pla d'obres de l'any 2012 i que va quedar 
aturada per manca de finançament de la Generalitat de Catalunya. Al 2016 es va atorgar 
una prorroga exprés i extraordinària per tal de poder-la executar. El conveni deixava 
clares les condicions i que l'ajuntament havia d'assumir la part no subvencionada per la 
Generalitat, aproximadament uns 17.000 euros. L'ajuntament ens va aportar el certificar 
de disponibilitat dels terrenys i de la consignació pressupostaria. En aquelles dates 
l'ajuntament va manifestar verbalment que volia canviar el traçat de l'obra. El Consell no 
ho podia acceptar perquè no era legal. Es va demanar a l'ajuntament que es refermés en 
la voluntat de continuar amb aquest traçat i aquest va mostrar el seu consentiment. 
Disposem d'un escrit de l'ajuntament que ens demanava que procedíssim a la seva 
contractació. Es va adjudicar. El dia de l'adjudicació van assistir a l'obertura de pliques el 
secretari i un regidor de l'ajuntament. Es va aconseguir una baixa en el preu de sortida i 
per tant l'ajuntament ha de pagar una quantitat de 15.366 euros. Engeguem aquest 
procediment per tal de cobrar aquest import.  
 
Sotmesa a votació queda aprovada la ratificació de les actuacions dutes a terme per la 
presidència del Consell Comarcal del Gironès d'interposició d'un recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació pressumpta de l'escrit de requeriment presentat el 24 
d'abril de 2017 i contra l'acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls de data 28 de febrer de 2017amb 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.  
  
4. Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
els consellers i conselleres comarcals. 
 
El Sr. Vinyoles explica pel que fa al Consell d'administració de l'ATM que en l'exercici 
2017 s'ha produït un augment de la utilització del transport públic del 4%. L'augment ha 
estat sostingut en els darrers anys. La prospecció és que seguirà creixent amb aquesta 
força cosa i creu que se n'han de felicitar. En segon lloc els títol de l'ATM tenen una 
penetració del 44% que significa que de tots els bitllets que s'emeten un 44% es fa a 
través de l'ATM. Creu que és un bon resultat i l'objectiu ha de ser que aquesta penetració 
augmenti. Un altre punt que també se n'han de felicitar i que els toca directament com a 
membres de consistoris és que a començament d'aquest exercici els municipis devien 
550.000 a l'ATM i a final d'exercici el deute és de 58.000 euros. S'ha reduït molt gràcies a 
la feina de tothom. Explica que l'ATM ha rebut un requeriment de l'Administració tributària 
referent a l'IVA dels anys 2015 i 2016 i es preveu que se'n rebrà un per a l'any 2017.  
Aquest fa referència a la consideració de les subvencions que atorga l'ATM als prestadors 
dels serveis. Aquestes han de meritar IVA. Pel que fa al 2015 s'ha fet una liquidació de 
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300.000 euros. Pel 2016 s'espera una liquidació en contra de 300.000 euros. Aquest fet 
no genera sanció però sí que genera un dèficit en les previsions de pressupost de l'ATM. 
Aquest desajust genera dificultats de tresoreria. Avui se'ls ha informat que des de la 
conselleria d'economia, coneixedors d'aquest problema, hi ha el compromís que 
assumeixi aquestes liquidacions quan siguin fermes. Explica que avui s'han aprovat les 
tarifes per l'any 2018 mantenint els mateixos preus de l'any 2017. Com a efecte derivat de 
l'aplicació de l'article 155 l'ATM es veu obligada a prorrogar el seu pressupost. Aquest fet 
genera dos problemes. En primer lloc fins que no siguin fermes aquestes liquidacions 
d'IVA es va produint un desajust de 300.000 euros en el pressupost. Fins que el 
departament d'economia no les rescabali, aquestes quantitats s'han d'assumir amb el 
pressupost. Atenent que no es pot modificar el pressupost no es disposa d'aquests 
imports i per tant s'han d'ajustar molt les partides. El segon problema és l'augment del 
transport públic. Com més usuaris de transport públic hi hagi més despesa tindrà l'ATM. Si 
no podem modificar el pressupost i els usuaris creixen el pressupost queda curt. A l'Agost 
hi haurà problemes de tresoreria a l'ATM per aquests dos motius. Esperen que quan arribi 
aquest moment tots dos problemes s'hagin pogut resoldre.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
5. Aprovació del Pla de sanejament financer de l'EMG. 
 
El president explica que aquest és un document tècnic que s'han vist obligats a redactar 
perquè des de l'any 2013 l'EMG ha liquidat els exercicis pressupostaris amb un estalvi net 
negatiu. Els ingressos corrents ordinaris no són suficients per finançar les despeses 
corrents de l'Escola. Aquest fet és degut a que la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya pel manteniment de les escoles de música s'ha retallat pel que fa a la quantitat 
per alumne. Tampoc hi ha la certesa que es percebi cada any. Aquest fet provoca un 
desajust. Aquesta subvenció no es convoca de forma regular mitjançant convocatòria. No 
disposen de la resolució d'atorgament dins l'exercici pressupostari. Aquest any els ha 
arribat la subvenció del curs 2015-2016. En el Pla de sanejament es reflecteixen accions 
com la contenció de la despesa tenint en compte els costos de personal, l'augment dels 
ingressos amb la modificació d'alguns preus públics, l'increment de les aportacions dels 
ajuntaments o del consell comarcal. Aquest defineix la sostenibilitat de l'escola de Música 
per un període de 5 anys sempre i quan es percebi la subvenció de la Generalitat.  
 
Vist l’article 53 del Reial decret legislatiu 2/2004 Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, el qual disposa que quan l’estalvi net resulti de signe negatiu, el Ple de 
la respectiva corporació haurà d’aprovar un Pla de sanejament financer que, amb un 
horitzó temporal de cinc anys, s’adoptin mesures que permetin ajustar aquest estalvi net; 
 
Vist l’art. 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals, en el que es regulen els plans de sanejament financer; 
 
Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya de data 31 de gener de 2017, esmenada per la nota informativa de 14 de juliol 
de 2017; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar el Pla de sanejament financer de l'EMG, 2017-2022, de conformitat 
amb el que regulen l’art. 53 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i l’art. 9 de l’Ordre ECF/138/2007. 
 

Segon. Trametre el Pla de sanejament financer a la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya per a la seva valoració per part de 
tutela financera. 

 
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. 
 
6. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació 
de llocs de treball per a l'any 2018. 
 
La Sra. Carabellido recorda que han parlat àmpliament del contingut del pressupost però 
hi ha una sèrie de punts que vol exposar. El pressupost consolidat del Consell té un 
import de 23.282.716,02 euros. El del Consell Comarcal té un import de 18.053.977,34 
euros, l'Escola de Música un import de 693.979,28 euros i el del Consoci de Benestar 
Social Gironès - Salt amb 4.534.759,40 euros. A nivell global creix un 9,12% respecte 
l'any passat motivat per l'augment dels programes vinculats al Servei d'Ocupació de 
Catalunya, a l'augment del servei de gestió de menjador i beques menjador i als serveis 
de l'àrea de Medi Ambient. Les traces fonamentals d'aquest pressupost tornen a ser les 
polítiques socials i la col·laboració estreta amb els municipis de la comarca en la prestació 
de serveis. Exposa pel que fa a despeses de l'àrea 3, que aquesta és la que representa 
un tant per cent major amb un 50,89%. Engloba la producció de bens públics de caràcter 
preferent i s'hi inclouen educació, escola de música, cultura, equipaments culturals i 
esports. En segon lloc l'àrea 1 de serveis públics bàsics amb un 25% que inclou serveis 
tècnics, habitatge, residus, neteja i medi ambient. En l'apartat genèric d'administració 
general del medi ambient destaca la despesa vinculada al nou servei d'obertura i 
manteniment de franges de protecció contra incendis forestals. Els serveis de joventut 
incrementen un 65,14% degut a l'augment de les hores dels tècnics compartits als 
municipis de la comarca i a la inclusió de les partides dels plans locals de joventut dels 
municipis que ara es vehicularan a través del Consell. Pel que fa a l'àrea d'Ensenyament 
creix any rere any la partida de les beques menjador. En l'àmbit de cultura a banda de les 
despeses en personal d'estructura es reflecteixen també totes les despeses vinculades a 
la casa de cultura de Les Bernardes. El seu pressupost creix també gràcies a l'augment 
de la subvenció que atorga la Diputació de Girona de 195.000 euros. Pel que fa a les 
accions de promoció cultural inclouen les despeses d'Escenaris, Emergent, Gironès 
Llegim i la possible organització d'un Emergent d'hivern. Pel que a les despeses 
corresponents als òrgans de govern s'han diferenciat les despeses corresponents a 
presidència i gerència de l'ens. En el pressupost d'aquest exercici decau la partida 
corresponent a transparència i comunicació institucional. Aquest import passa capítol 2, 
contracte de serveis, a capítol 1 personal eventual. Aquest canvi s'ha portat a terme 
atenent a la recent sentència del tribunal constitucional que permet la contractació de 
personal eventual pels ens no territorials i per tasques relacionades amb aquest lloc de 
treball i vinculades a la presidència. Aquesta persona realitzarà activitats de promoció de 
la institució, de comunicació com rodes de premsa, comunicats, gestió de les xarxes 
socials i tasques d'organització d'esdeveniments i actes de la presidència del consell. El 
seu cost és el mateix que el de l'exercici 2016. Explica que s'ha incrementat la partida per 
subvencions a ajuntaments de 9.000 euros a 14.000 euros i per contra decau la partida 
corresponent a entitats per la poca incidència en la convocatòria de l'any 2017. Es manté 
una partida de 2.000 euros per subvencions fora de concurrència. Les despeses 
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d'administració general incrementen un 5,37% motivat per la creació d'una plaça temporal 
d'arxiver a mitja jornada finançada en part pel conveni que es preveu tornar a signar amb 
el Departament de Cultura. En darrer lloc destaca la disminució d'un 39,83% corresponent 
a la despesa per amortització de deute i interessos d'operacions a curt i llarg termini que 
de 59.000 euros passa a 35.500 euros gràcies a l'amortització anticipada de deute 
portada a terme durant aquest exercici del 2017 en compliment del que s'estableix a 
l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 i finançada amb el súper hàbit pressupostari de la 
liquidació de l'exercici 2016. La despesa en deute públic representa un 0,20% del 
pressupost total.  
 
El president manifesta que la Sra. Carabellido ha comentat l'augment de beques 
menjador. Dóna dades al respecte arrel del comentari del darrer plenari. El curs 2014-
2015 es van atorgar 2.976 ajudes amb un import de 1.600.000 euros, el curs 2015-2016 
es van atorgar 3.056 ajudes amb un import de 1.700.000 euros, el curs 2016-207 3.500 
ajudes amb un import de 1.850.000 euros i el curs 2017-2018 amb 4.045 ajudes amb un 
import de 2.446.000 euros. L'augment ha estat gradual des del curs 2014-2015. 
 
La Sra. Pineda manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt. Volen 
agrair l'esforç que han fet per intentar-nos transmetre els pressupostos, i explicar-los en 
diferents reunions. Els han fet una explicació detallada partida per partida. La realització 
de la comparativa amb l'any anterior els permet visualitzar els canvis existents. La seva 
abstenció no ve motivada perquè no hagi estat una bona explicació la que s'ha facilitat. 
Entenen que les partides són molt finalistes i molta cosa poden variar però aquest no és el 
pressupost que ha fet el seu grup i per tant s'abstindran en la votació.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que també s'abstenen en la votació senzillament perquè són uns 
pressupostos que el seu grup no faria tot i que s'expliquin molt bé cosa que agraeixen. No 
és el seu pressupost i per tant s'abstenen.  
 
El president agraeix a tot el personal de la casa d'administració i d'intervenció la tasca 
portada a terme. En els darrers anys hem elaborat un pressupost ajustat a la realitat però 
molt més entenedor i clarificat partida per partida que ens fa a tots molt més fàcil la seva 
gestió.  
 
Atès que l'art. 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent; 
 
Atès que l'art. 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital 

social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
Vist que el projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a 
l'exercici 2018 figura integrat pel de la Corporació i el de l’organisme autònom Escola de 
Música del Gironès; 
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D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i 
control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix precepte legal disposa 
que els consorcis han de formar part dels pressupostos de l’administració pública 
d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal del Gironès és el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt; 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL i l'informe 
sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del 
deute; 
 
Vista la memòria de la Presidència i de la Gerència de data 12 de desembre de 2016; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU i del 
grup d'ERC-AM, l'abstenció del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP, del grup d'ICV-
EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i el vot 
en contra del grup de C's.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el pressupost general del Consell Comarcal del Gironès 

per a l’exercici 2018, l'import consolidat del qual en els seus estats de 
despeses i d'ingressos és de 18.679.956,62 € (divuit milions sis-cents 
setanta-nou mil nou-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims) 
constituït segons detall que s’indica a continuació: 

 
DESPESES 

   
CONSELL 

 
EMG 

 
TOTAL ABANS 

CONSOLIDACIÓ 
AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

Cap. 1  DESPESES DE PERSONAL 2.726.642,51 639.566,15 3.366.208,66 
 

3.366.208,66 

Cap. 2 
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 9.181.121,40 26.313,13 9.207.434,53 

 
9.207.434,53 

Cap. 3 DESPESES FINANCERES 9.500,00 100,00 9.600,00 
 

9.600,00 

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.059.478,70 23.000,00 6.082.478,70 68.000,00 6.014.478,70 

Cap. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 5.000,00 0,00 5.000,00 
 

5.000,00 

Cap. 6 INVERSIONS REALS 42.234,73  5.000,00 47.234,73 
 

47.234,73 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00  0,00 4.000,00 
 

4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 26.000,00 0,00 26.000,00 
 

26.000,00 

TOTAL   18.053.977,34 693.979,28 18.747.956,62 68.000,00 18.679.956,62 

       

       INGRESSOS 
 

 
  

CONSELL 
 

EMG 
 

TOTAL ABANS 
CONSOLIDACIÓ 

AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

Cap. 1  IMPOSTOS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cap. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cap. 3 
 

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 2.465.712,89 500.979,28 2.966.692,17  

 
2.966.692,17  

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.566.829,72 193.000,00 15.759.829,72 68.000,00  15.691.829,72 

Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cap. 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 17.434,73 0,00 17.434,73 
 

17.434,73 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00 0,00 4.000,00 
 

4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

TOTAL   18.053.977,34 693.979,28 18.747.956,62 68.000,00 18.679.956,62 
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Segon. Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2018 del Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt, consorci adscrit al Consell Comarcal del 

Gironès, que forma part del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: 

 

DESPESES 
   

PRESSUPOST  
2018 

Cap. 1  DESPESES DE PERSONAL 2.743.160,06 

Cap. 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.503.726,42 

Cap. 3 DESPESES FINANCERES 3.200,00 

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 234.472,92 

Cap. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 4.000,00 

Cap. 6 INVERSIONS REALS 42.200,00 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL   4.534.759,40 

   

   INGRESSOS 
 

 
  

PRESSUPOST  
2018 

Cap. 1  IMPOSTOS DIRECTES  0,00 

Cap. 2 IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 

Cap. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 271.093,82 

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.259.665,58 

Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 

Cap. 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS  0,00 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS  0,00 

TOTAL   4.534.759,40 

 

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

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

massa salarial per al 2018 del Consell Comarcal del Gironès per un import 
de 1.550.642,61 €, de l'Escola de Música del Gironès per un import de 
479.855,30 € i del Consorci de Benestar Social Gironès Salt per un import de 
2.002.143,01€. Publicar aquest import a la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Gironès i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 
Cinquè.  Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 

hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que 
disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Sisè. El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès i el pressupost del 

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

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

Generalitat de Catalunya. 
 
Vuitè.  El pressupost general del Consell Comarcal del Gironès i el pressupost del 

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

 
7. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança del preu públic núm. 2. 
 
El president explica que es tracta de la creació del preu de l'aula d'escenaris especials de 
l'Escola de Teatre del Gironès amb un preu mensual de 20 euros. 
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 5 de desembre de 2017, del tècnic en Cultura del 
Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 5 de desembre de 2017, emès per la Secretaria del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 5 de desembre de 2017, emès per la Intervenció del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança del preu públic següent: 
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a la Casa de 
Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals 

 
"Art.3. Quantia 
Mensualitat de l’Aula Escenaris Especials de l’Escola de Teatre del Gironès: 
Preu mensual 20 € al mes. Matriculació 40 €, corresponents als mesos de maig i juny per 
avançat." 
 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

s'exposarà al públic aquest acord pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord adoptat amb caràcter inicial s'entendrà aprovat definitivament 
de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 
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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 reguladores dels preus públics aprovades 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat 
amb el que disposa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
8. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 
2. 
 
El president explica que com a consell comarcal del Gironès passem a formar part de la 
xarxa d'arxius comarcals. Som la darrera comarca de Catalunya a formar-ne part atenent 
que hi ha l'arxiu provincial de Girona. S'han establert els protocols notarials els quals 
tenen més de cent anys i s'estableixen els preus per fer-ne les còpies. Realitza un detall 
dels preus segons número de còpies.  
 
Vistos els informes, de data 5 de desembre del 2017, emesos pel coordinador dels 
Serveis Administratius del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 5 de desembre del 2017, emès per la Intervenció 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 l'ordenança fiscal de la 

taxa que es relaciona: 
  TTaaxxaa  nnúúmm..  22::  ttaaxxaa  ppeerr  aa  ddooccuummeennttss  ii  aaccttiivviittaattss  jjuurrííddiiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivveess 

"Art. 4. Quantia 
Còpies emeses per l'Arxiu Comarcal de Fons Notarials de fins a 100 anys: 

- d'1 a 100 còpies 15 €/unitat 
- de 100 a 200 còpies 13 €/unitat 
- de 200 a 500 còpies 11 €/unitat 
- més de 500 còpies 9 €/unitat 

 
 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. 
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9. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 2017-2018. 
 
El president manifesta que porten a aprovació les bases destinades a ajuts individuals de 
desplaçament. Els beneficiaris d'aquests ajuts són els alumnes d'educació infantil, 
primària i secundaria obligatòria escolaritzats en centres escolars sostingut amb fons 
públics que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 quilòmetres del centre escolar o de la 
parada de transport escolar col·lectiu més propera. També són pels alumes de centres 
d'educació especial que tingui el seu domicili com a mínim a un quilòmetre del centre o de 
la parada de transport escolar col·lectiu més propera. Les bases tenen el mateix contingut 
que l'any anterior amb l'excepció que aquest any s'ha de fer la sol·licitud on line. Facilita 
les dades del curs 2015-2016 en el que hi va haver 406 beneficiaris amb una despesa de 
226.839 euros i pel curs 2016-2017 amb 459 beneficiaris amb una despesa de 269.862 
euros.  
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 
en la modalitat que preveu l’article 1”; 
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 15 de juny de 2016, va aprovar la 
ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de 
maig de 2016, d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu a la delegació de les competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i l'annex d'establiment de les 
despeses de gestió dels consells comarcals; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2017/2018. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 
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Tercer. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 
al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 

 
Quart. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la resolució de les 

al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels ajuts individuals 
de desplaçament, previ informe favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Propis. 

 
10. Aprovació de l'actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2018. 
 
El president explica que és un document on hi són reflectides totes les subvencions que 
donem des del Consell. Està dividit en 5 línies d'actuació. La primera pels ajuts de 
menjador escolar i els ajuts de desplaçament amb un import de 4.039.000 euros. La 
segona línia referent a la subvencions amb concurrència competitiva pels ajuntaments de 
la comarca per l'impuls de la cultura i l'activitat econòmica amb un import de 14.000 euros, 
la subvenció per a l'organització d'Escenaris amb 12.000 euros, les subvencions directes 
amb un import de 2.000 euros i la subvenció a fringe amb un import de 30.000 euros. A la 
línia tres les subvencions destinades als grups polítics. A la línia quatre la subvenció de 
7.500 euros al Consell Esportiu del Gironès i la línia cinc els 1.500 euros destinats als 
Premis Les Gavarres.  
 
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa que les 
Administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en un Pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l'aplicació del pla, 
el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 
supeditant-ho al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària; 
 
Vist que l'art. 10.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, estableix que els plans estratègics de 
subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques 
que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de 
promoció d'una finalitat pública; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de juny de 2016, va aprovar 
el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 2016 i pels exercicis 2017, 2018 i 
2019; 
 
Atès que es fa del tot necessari i imprescindible actualitzar el Pla estratègic de 
subvencions degudament aprovat; 
 
Atès que al tractar-se d'un instrument de planificació correspon al Ple la seva aprovació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP, 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.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 

2018. 
 



 
 

14 
 

Segon. Publicar-ho al web comarcal i a l'e-Tauler. 
 
11. Aprovació de la modificació del règim de dedicació del president del Consell 
Comarcal del Gironès i autorització de la compatibilitat per a l'exercici d'activitat 
privada. 
 
El president explica que té ganes d'iniciar un projecte personal i vol dedicar-hi el 25% de 
la jornada i redueix la seva dedicació al Consell al 50% i sol·licita la compatibilitat per tal 
d'exercir-la. Agrairia el suport dels membres del plenari.  
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell 
Comarcal del Gironès, en data 13 de desembre de 2017, mitjançant la qual sol·licita reduir 
el règim de la jornada laboral del 75% al 50% i, addicionalment, que s'autoritzi la 
compatibilitat per poder exercir una activitat privada de caràcter professional; 
 
Atès que la normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les 
corporacions locals, estableix, en l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i en l’art. 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el dret dels 
regidors a la percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs quan es 
desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció d’indemnitzacions quan el 
desenvolupament no tingui aquest caràcter, i en la quantia i condicions que acordi el ple 
de la corporació; 
 
Vist que aquesta previsió també es contempla a l’art. 138 del Reglament orgànic 
comarcal; 
 
Vist el règim jurídic contingut a l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, que estableix que els membres de les corporacions locals que 
percebin retribucions per l’exercici del càrrec amb dedicació exclusiva no podran percebre 
altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions públiques i dels 
ens i organismes o empreses que en depenguin, ni poden desenvolupar altres activitats, 
tot això en els termes que estableixi la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques;  
 
Vistos els articles 1 i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al Servei de les Administracions Públiques que regula amb caràcter bàsic el 
règim d’incompatibilitats per a tots els empleats públics, quin règim s’estén als membres 
electius de les corporacions locals als quals la norma no ha volgut apartar als càrrecs 
electes de tota activitat privada addicional i marginal, sinó que ho limita amb els mateixos 
termes que regeixen per als empleats públics i atorga al ple de la corporació la potestat 
d’autoritzar en cada cas concret aquestes activitats, apreciant si concorren motius de 
conflicte d’interessos; 
 
Vist que l’activitat que pretén compatibilitzar és de caràcter privat i, per tant, resulten 
d’aplicació les previsions dels art. 11 a 15 de la Llei 53/1984, que limita l’exercici 
d’activitats privades quan estiguin relacionades directament amb les funcions que es duen 
a terme com a càrrec públic i que restringeix que els reconeixements de compatibilitat 
amb una activitat privada no modifiquin la jornada ni l’horari de l’interessat en el sector 
públic; 
 



 
 

15 
 

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, del grup del PSC-CP, 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.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Fixar la quantia de la retribució bruta anual del president del Consell 

Comarcal del Gironès en règim de dedicació parcial, així com el seu règim 
de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada ordinària que és de 
20 hores setmanals i 80 hores en còmput mensual: 

 

Retribució bruta anual (dedicació parcial) 

 50 % jornada laboral (80 h/mes) 

Presidència 37.500,00 € 

  
Segon. Autoritzar la compatibilitat del càrrec de president del Consell Comarcal del 

Gironès amb dedicació parcial del Sr. Jaume Busquets i Arnau amb l’exercici 
d’una activitat privada de caràcter professional, per compte propi, amb una 
jornada de 10 hores a la setmana en el sector industrial. 

 
Tercer. Aquesta autorització es fa sense perjudici de l'obligació del Sr. Jaume 

Busquets i Arnau de posar en coneixement del Consell Comarcal del Gironès 
qualsevol modificació posterior que es produeixi en les condicions d’aquesta 
activitat privada, així com l'obligació d’abstenir-se d’aquells assumptes que 
en el futur puguin estar relacionats directament amb la seva activitat privada. 

 
 
12. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatius: 
1) al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2018. 
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2018. 
 
El Sr. Garcia explica que es tracta de la pròrroga del conveni existent amb l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya per l'oficina d'habitatge situada al Gironès i pel programa de 
mediació per al lloguer social. Aquests convenis es van aprovar per conveni en data de 10 
de març de 2014 pel que fa a l'oficina i el 28 de març de 2014 pel que fa al programa de 
mediació. Aquests es prorroguen un any més fins al 31 de desembre de 2018. Pel que fa 
a l'addenda de l'oficina d'habitatge estableix els imports que es percebran: un import fix de 
15.000 euros i un import variable amb un màxim de 23.750 euros. Pel que fa al programa 
de mediació pel lloguer social hi ha un import de mediació pels contractes nous de 450 
euros i per la gestió i manteniment de contractes ja existents un import de 200 euros amb 
una aportació màxima prevista de 5.750 euros.  
 
Vist que en data 28 de març de 2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència del’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, relatiu al 
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquesta comarca, que tenia per 
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar 
el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig; 
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Atès que posteriorment, en data 31 de desembre de 2014 es va formalitzar l’addenda de 
pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració per a l’any 2015, en data 31 de desembre 
de 2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració 
per a l’any 2016 i en data 31 de desembre de 2016 es va formalitzar l’addenda de 
pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració per a l’any 2017; 
 
Vist que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la 
Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2018; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2018. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
Atès que en data 10 de març 2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre  
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, relatiu a l’oficina 
local d’habitatge situada en aquest comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 
de maig; 
 
Atès que posteriorment, en data 31 de desembre de 2014 es va formalitzar l’addenda de 
pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració per a l’any 2015, en data 31 de desembre 
de 2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració 
per a l’any 2016 i en data 31 de desembre de 2016 es va formalitzar l’addenda de 
pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració per a l’any 2017; 
 
Vist que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquesta comarca, amb la 
finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2018; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l'any 
2018. 
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Segon. Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
13. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del servei d’intermediació en 
l’àmbit de l’habitatge. 
 
El Sr. Garcia explica que aquest és el conveni que es va subscriure a mitjans d'aquest 
any, concretament al mes de juliol de 2017. Fins ara s'ha portat a terme aquest servei 
amb una periodicitat de cada quinze dies.  La voluntat és portar a terme la seva prorroga. 
Recorda que el seu objectiu és la informació i l'assessorament per afrontar els problemes 
amb l'habitatge. La intermediació amb les entitats financeres i els serveis d'orientació 
jurídica gratuïta en els casos que sigui necessari. Aquest conveni es renova per un 
període de 2 anys, fins al 31 de desembre de 2019. Es modifica la seva periodicitat 
adaptant-la a les necessitats. Ara serà de cada tres setmanes de 9 a 14 hores.  
 
Vist que la Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal; 
 
Atès que la Diputació de Girona ha detectat una demanda per part de les administracions 
locals i comarcals de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova 
normativa i dels instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, 
respecte a les situacions de risc d'exclusió residencial; 
 
Atès que la Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar el 13 
de juliol de 2016 un conveni de col·laboració per al funcionament del Servei d'Ofideute, 
que té com a finalitat prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de 
pagament de l'habitatge principal, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta 
davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d'assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional; 
 
Atès que la Diputació de Girona i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres van signar 
un conveni amb l’objecte de regular la col·laboració de les parts en relació amb el Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha manifestat el seu interès a participar del 
servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge i obtenir els beneficis que se’n derivin; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la 
Diputació de Girona, per a la prestació del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge; 
 
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 Consell Comarcal del 

Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del servei d’intermediació 
en l’àmbit de l’habitatge. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
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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. Aprovació de la realització del treball Diagnosi del servei de recollida i valoració 
d'alternatives als sistemes actuals de recollida selectiva a la comarca del Gironès. 
 
El Sr. Roca explica aquest és un projecte de l'àrea de Medi Ambient. Aquest any ens vam 
presentar a la convocatòria d'ajuts pel foment de la recollida selectiva de l'Agència de 
Residus de Catalunya per realitzar una diagnosi del servei de recollida i valoració 
d'alternatives als sistemes habituals de recollida selectiva als municipis de la comarca. 
Aquest estudi té un cost de 19.602 euros dels quals l'Agència de Residus de Catalunya en 
finança 10.000 euros i l'import restant l'aporta el propi Consell. Aquest no tindrà cap cost 
pels municipis. Aquest estudi s'ha encarregat a l'empresa consultora La Vola i l'àmbit 
d'aquest estudi engloba a tots els municipis que fan la recollida selectiva amb el consell 
comarcal i que són 23. Es va creure oportú realitzar aquest estudi per quatre factors. Un 
dels factors és l'increment del cànon de rebuig que augmenta any rere any. El segon és 
l'estancament del percentatge de reciclatge que dels municipis que gestionem és del 
38,29%. Un altre factor que els ha fet realitzar aquesta diagnosi és perquè s'ha de 
preparar la licitació del servei comarcal a l'any 2019. En darrer lloc explica que molts 
municipis els han manifestat la necessitat de voler saber quina és la millor alternativa pel 
seu municipi tenint en compte l'increment del cost de la recollida de la fracció de rebuig. 
Atenent la realitat de la comarca i la voluntat de millora treballarem en tres supòsits: el 
primer la recollida selectiva amb contenidors a la via pública amb sistema de càrrega 
lateral 100% d'àrees complertes i pagament per generació de residus comercials, el segon 
la recollida porta a porta de cinc fraccions: rebuig, orgànica, paper, vidre i envasos i 
pagament per generació de residus de rebuig i orgànica de comercials i el tercer un model 
mixt de porta a porta pel rebuig i l'orgànica i recollida en contenidors a la via pública pel 
paper, vidre i envasos amb càrrega lateral i pagament per generació de residus de rebuig i 
orgànica pels comercials. Els resultat de l'estudi es presentarà a cada ajuntament i 
cadascun farà la seva valoració i podrà escollir quin és el model més òptim i que volen 
aplicar al seu municipi. L'estudi s'iniciarà el mes de gener i es preveu que els resultats de 
l'estudi es pugin presentar al mes d'abril. Consideren que des de l'àrea es donarà tota 
aquesta informació que és molt importat pels municipis per escollir el seu model més 
òptim amb totes les dades. La voluntat és poder millorar en els percentatges de recollida 
de selectiva. 
 
El Sr. Cornellà pregunta què es vol aconseguir amb aquest estudi. Vol saber si el que 
volen és que l'empresa els digui quins models hi ha.  
 
El Sr. Roca contesta que es valorarà la realitat de cada municipi i s'estudiarà per 
cadascun d'ells quin és el model més adequat, el cost que té cada sistema i el 
percentatge de selectiva que podran recollir i per tant quina millora en els percentatge de 
podrà aconseguir. Creuen que aquesta informació serà molt útil. Es portarà a terme a 23 
municipis.  
 
La Sra. Pineda pregunta, atenent que el municipi de Salt a partir de 2018 deixa de tenir 
delegat aquest servei al Consell, si hi és inclòs.  
 
El Sr. Roca respon que no hi és.  
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Vist que l'aprovació del cànon de disposició del rebuig dels anys 2017-2020 comporta un 
escenari de creixement dels costos de tractament de la fracció rebuig, el que produirà un 
encariment creixent de la gestió dels residus municipals, si no s'afronta un canvi de model 
de la recollida de residus a favor de la recollida selectiva; 
 
Atès que els objectius del PRECAT2020 i de les directrius europees estableixen objectius 
de reciclatge per al 2020 i el 2030 que no són assolibles amb el model actual de recollida 
de residus i que obliguen a repensar el model per a la propera licitació comarcal dels 
serveis de gestió dels residus municipals; 
 
Vist que és necessari un canvi de model de recollida que sigui òptim per a cada municipi, 
motiu pel qual cal realitzar un estudi que valori l'impacte econòmic i ambiental de diversos 
models de recollida en cada municipi, per tal que els municipis escullin el model que 
desitgen implementar en la propera licitació; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès va sol·licitar a l'Agència de Residus de 
Catalunya en la convocatòria d'ajuts 2017 de foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica (TES/860/2017; exp: Q0440/2017), una subvenció que podia arribar fins a 
10.000,00 € per al finançament de l'esmentat estudi; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la realització del treball Diagnosi del servei de recollida i valoració 

d'alternatives als sistemes actuals de recollida selectiva a la comarca del 
Gironès amb el contingut següent: 
- L`àmbit del treball són tots els municipis del Gironès llevat Girona, Salt, 

Celrà i Vilablareix. 
- La valoració de l'impacte ambiental i econòmic per a cada municipi de tres 

models de recollida de residus proposats per l'Àrea de Medi Ambient. 
- La realització d'algunes reunions prospectives amb els ajuntaments 

interessats. 
- El pagament per generació dels residus comercials 
- El lliurament d'un treball en que cada municipi tingui el seu informe 

diferenciat. 
- La presentació pública final dels resultats mitjançant reunió amb tots els 

ajuntaments a la seu del Consell Comarcal del Gironès. 
- El treball haurà de tenir en compte concretament els costos de personal 

específics de la plantilla a subrogar del servei comarcal de gestió de 
residus, així com els mitjans materials pendents d'amortitzar per a la 
valoració dels costos de cadascun dels models analitzats. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
15. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció turística. 
 
El Sr. Roca explica que el conveni comarcal de promoció turística finalitza la seva vigència 
aquest any 2017. S'ha de procedir a la seva renovació. L'àrea de turisme ha tingut 
diversos canvis i s'han de reflectir en el conveni. Recorda que fins ara donàvem servei des 
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del Centre de Visitants i ara estem al punt de benvinguda Girona - Gironès. Hi ha diferents 
aspectes que s'han d'actualitzar. Actualment aquest conveni està signat per 19 
ajuntaments de la comarca. Aquest recull totes les obligacions per part del Consell 
Comarcal i per part dels municipis que el signen. Comenta que l'import que hauran de 
finançar els municipis s'ha establert per trams de nombre d'habitants i pel nombre 
d'allotjaments dels que disposen. Fins ara hi havia uns imports establerts per uns criteris 
de fa molts anys que no s'havien revisat. Es va creure oportú establir aquests nous criteris 
que en alguns casos donen uns valors molt similars i en d'altres ha augmentat una mica. 
Aquest conveni és una eina important pels municipis tant pels petits com pels més grans. 
Pels petits que no tenen àrea de turisme se'ls donar suport, assessorament i ajuda per fer 
difusió del seu municipi i pels més grans per sumar-nos a les seves àrees i donar un plus 
per portar visitants als nostres pobles i a la comarca.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès, des del febrer de l’any 2005, està promocionant 
turísticament la comarca del Gironès sota l’emblema “Gironès, terra de passeig”; 
 
Atès que per part del Consell Comarcal del Gironès s’ha establert com a forma de treball i 
presa de decisions la concertació amb els representants del sector públic i privat amb 
interessos en l’àmbit del turisme; 
 
Vist que és voluntat dels ajuntaments interessats en signar el conveni de seguir potenciant 
els recursos turístics del seu municipi, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant 
per un turisme familiar i de qualitat; 
 
Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció turística 2018-2019; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció turística 
2018-2019. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
16. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències 
municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Adequació de 
pistes ciclables" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou i aprovació del text del 
conveni respectiu. 
 
El Sr. Garcia explica que es tracta del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'ajuntament de Sant Andreu Salou per l'exercici de les competències municipals 
de contractació execució i direcció de l'obra titulada Adequació de pistes ciclables. 
L'Ajuntament ha delegat al consell comarcal la contractació execució i direcció de l'obra 
amb un pressupost de 65.565,17 euros IVA no inclòs.   
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Vista la resolució de l'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, de data 1 de 
desembre de 2017; 
 
Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament de Sant Andreu 
Salou subscriure un conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per l'exercici de les competències municipals de 
contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Adequació de pistes ciclables"; 
 
Vist el que regulen els art. 8 i 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i l'art. 116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; 
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant 
Andreu Salou per l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i 
execució de l'obra titulada "Adequació de pistes ciclables"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Acceptar la delegació de l'exercici de les competències municipals de 

contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Adequació de pistes 
ciclables" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. L'eficàcia d'aquest acord 
queda condicionada a l'aprovació de la delegació per part del ple de 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou que haurà de ser comunicada al Consell 
Comarcal del Gironès en el termini màxim de dos mesos a partir de la 
comunicació d'aquest acord. 

 
Segon.  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per l'exercici de les competències 
municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Adequació 
de pistes ciclables". 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. 
 
Quart.  Publicar l'acceptació de la delegació i el conveni en el Butlletí Oficial de la 

Província. 
 
Cinquè. 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 6 de novembre de 2017, i aprovació del projecte UBICAT al Gironès 2017 
elaborat per l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès. 
 
El Sr. Vidal comenta que aquest és un nou programa convocat pel SOC. Es va parlar amb 
el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt perquè els va semblar interessant saber la 
seva opinió. Aquest és un programa d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional. 
Les persones destinatàries han d'estar en situació d'atur, persones inactives i persones 
treballadores preferiblement aquelles que es troben en situació de precarietat laboral. Es 
tracta d'un procés d'acompanyament, assessorament i informació per dissenyar un full de 
ruta individualitzat. Es preveu, d'acord amb la resolució, que cada persona realitzi entre 5 i 
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35 hores d'orientació. Després de parlar amb els diferents municipis de la comarca, amb 
l'exclusió de la ciutat de Girona perquè ja ha sol·licitat el mateix programa i del municipi de 
Salt perquè ja disposa d'un dispositiu específic s'ha establert que els quatre punts on 
s'atendrà serà a Celrà, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter i Vilablareix. En total s'atendran a 
43 persones amb un total de 344 hores pel conjunt de programa. La subvenció que els 
atorguen és de 19.126,40 euros.   
 
Vista Resolució TSF/2426/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del programa UBICAT 
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social; 
 
Vista l'Ordre l'Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa UBICAT 
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social; 
 
Vist el projecte UBICAT al Gironès 2017, de data 3 de novembre de 2017, redactat per 
l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de 
novembre de 2017, mitjançant la qual s'aprova el projecte UBICAT al Gironès 2017 i es 
formula la sol·licitud de subvenció del projecte UBICAT d'acord amb l'Ordre 
TSF/220/2017, de 22 de setembre, per un import de 31.136,00 euros; 
 
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 6 de novembre de 2017, i aprovar el projecte UBICAT al Gironès 2017 i 
la formulació de la sol·licitud de subvenció del projecte UBICAT d'acord amb 
l'Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, per un import de 31.136,00 euros. 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 
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 text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de joventut i 
els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel 
Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - 
Direcció General de Joventut. 
 
El Sr. Triola explica aquest és el conveni que defineix la cooperació entre administracions, 
concretament entre el Consell Comarcal del Gironès i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i la Direcció General de Joventut. Tal com ja va comentar les 
subvencions atorgades als ajuntaments per part de la Generalitat de Catalunya en el marc 
de les polítiques de joventut es vehicularan a través Consell Comarcal. Tot els municipis 
de menys de 20.000 habitants ho hauran de justificar a través del Consell Comarcal. 
Afegeix que es creen comissions de seguiment per a cadascun dels municipis per tal 
d'avaluar aquestes actuacions. 
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Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en data 19 d'octubre de 2017, van signar un contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de joventut (fitxa 43- suport a plans 
locals i comarcals de joventut) per al període 2017, on s’estableixen els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte 
programa; 
 
Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
els ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació 
anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de 
joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut 
finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
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. 
 
19. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva per executar el servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva. 
 
El president explica que es tracta d'una fitxa del Contracte Programa que hi ha destinada 
al servei d’atenció diürna destinats a infants i adolescents en situació de risc. Aquest es 
presta fora de l'horari escolar en el període lectiu i en el període no lectiu aquest horari 
s'amplia per tot l'horari escolar.  
 
Atès que el contracte programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la 
Generalitat de Catalunya finança el servei d’atenció diürna, previst en la Cartera de 
serveis socials vigent com a servei social bàsic i com a prestació garantida; 
 
Vist que els serveis d’atenció diürna són serveis socials d’atenció diürna destinats a 
infants i adolescents en situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i 
en els períodes no lectius, aquest horari s’amplia per abastar també l’horari escolar; 
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, adscrit al Consell Comarcal del 
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot 
tipus; 
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt té experiència en la gestió d’aquest 
servei social bàsic com a prestació garantida i que l’Ajuntament de Cassà està interessat 
en treballar conjuntament politiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per 
a infants i adolescents, i les seves famílies, en situació risc social; 
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Vist que l’art. 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, determina que el 
finançament dels serveis socials bàsics va a càrrec dels ajuntaments i de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà per executar el servei 
d’atenció diürna de Cassà; 
 
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 Consorci de Benestar 

Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà 
per executar el servei d’atenció diürna de Cassà. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cassà. 
 
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. 
 
20. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per 
executar el servei d’atenció diürna de Celrà. 
 
El president manifesta que aquest és el mateix conveni que el punt anterior però pel 
municipi de Celrà. 
 
Atès que el contracte programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la 
Generalitat de Catalunya finança el servei d’atenció diürna, previst en la Cartera de 
serveis socials vigent com a servei social bàsic i com a prestació garantida; 
 
Vist que els serveis d’atenció diürna són serveis socials d’atenció diürna destinats a 
infants i adolescents en situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i 
en els períodes no lectius, aquest horari s’amplia per abastar també l’horari escolar; 
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, adscrit al Consell Comarcal del 
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot 
tipus; 
 
Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt té experiència en la gestió d’aquest 
servei social bàsic com a prestació garantida i que l’Ajuntament de Celrà està interessat 
en treballar conjuntament politiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per 
a infants i adolescents, i les seves famílies, en situació risc social; 
 
Vist que l’art. 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, determina que el 
finançament dels serveis socials bàsics va a càrrec dels ajuntaments i de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya; 
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Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per executar el servei 
d’atenció diürna de Celrà; 
 
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 Consorci de Benestar 

Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà 
per executar el servei d’atenció diürna de Celrà. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Celrà. 
 
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. 
 
21. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya. 
 
El president explica que aquest conveni estipula les clàusules que han de regir el 
desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya al municipi de Cassà de la Selva.  
 
Atès que la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions 
formatives i informatives; 
 
Vist que l’obligació de garantir la disponibilitat del servi de primera acollida, i també de 
prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que 
estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig; 
 
Atès que el desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, s’articula a 
través del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya; 
 
Atès que en garantia de prestació del servei, l’article 18 del Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, assigna a la Generalitat i als municipis la seva prestació directa o amb 
fórmules de col·laboració pròpies del règim local en els termes de l’article 21 de la Llei 
10/2010, de 7 de maig, i que els ens supramunicipals poden prestar el servei de primera 
acollida o establir programes d’assistència i cooperació als municipis amb una població 
inferior a vint mil habitants; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del servei de primera acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del 
servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya. 

 
Segon. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Tercer. Donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que dugui a 

terme el Consell Comarcal del Gironès. 
 
22. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera 
per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i 
de les retornades a Catalunya. 
 
El president manifesta que es tracta del mateix conveni però per a l'Ajuntament de 
Llagostera  
 
Atès que la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions 
formatives i informatives; 
 
Vist que l’obligació de garantir la disponibilitat del servi de primera acollida, i també de 
prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que 
estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig; 
 
Atès que el desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, s’articula a 
través del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya; 
 
Atès que en garantia de prestació del servei, l’article 18 del Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, assigna a la Generalitat i als municipis la seva prestació directa o amb 
fórmules de col·laboració pròpies del règim local en els termes de l’article 21 de la Llei 
10/2010, de 7 de maig, i que els ens supramunicipals poden prestar el servei de primera 
acollida o establir programes d’assistència i cooperació als municipis amb una població 
inferior a vint mil habitants; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del servei de primera acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya; 
 
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 Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del servei de 
primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

 
Segon. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Llagostera. 
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Tercer. Donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que dugui a 
terme el Consell Comarcal del Gironès. 

 
23.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
24. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
La Sra. Veray comenta que no anava a fer cap intervenció però quan ha obert la carta que 
els han deixat a sobre de la taula del Consorci de Normalització Lingüística no pot deixar 
de fer-ho. No sap si han llegit la carta que els han adreçat juntament amb el calendari. En 
primer lloc comenta que el segon servei que ofereixen li ha sorprès. No acaba d'entendre 
que el Consorci hagi d'elaborar plànols i encarregar rètols en relació als topònims que es 
vulguin posar als diversos carrers dels municipis però deu ser alguna cosa que se li 
escapa. El que no vol acceptar i vol que consti en acta és el rebuig total del seu grup en el 
penúltim paràgraf d'aquesta carta. En aquest es demana als municipis que denunciïn 
entitats, empreses o organitzacions que no utilitzen normalment el català. Sincerament no 
creu que calgui anar senyalant a la gent. Ho diu molt textualment, Sra. Roca i dóna lectura 
al contingut de la carta. Que el Consorci enviï una carta demanant que la gent dels 
municipis assenyali entitats, empreses o organitzacions que són lliures d'utilitzar la llengua 
que considerin alhora de treballar el seu grup hi vol mostrar el seu rebuig total. Pel que 
fals als altres temes que proposen li semblen molt bé. No es posa en tots els temes que 
siguin per millorar en relació a la llengua català però està totalment en desacord en 
aquelles accions que suposen assenyalar aquells que no la utilitzen normalment.  
 
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 

 

 

 


