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ACTA NÚM. 3/17 
 
Núm. de la sessió: 3/17 
Caràcter: ordinària 
Data: dinou d'abril de dos mil disset (19/04/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a les vuit i 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 
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo 
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera 
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Grup del PSC-CP: 
Pere Cabarrocas i Sitjes  
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 4.  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Excusen la seva absència:  
Roser Estañol i Torrent  
Iolanda Pineda i Ballo  
Joaquim Roca i Ventura  
Joan Antoni Simon i Fernández  
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Hi assisteixen:  
 
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 15 de febrer 
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 15 de febrer 
de 2017 la qual ha estat cursada 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 22 de març 
de 2017. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l‟esborrany de 
l‟acta de la sessió extraordinària del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 22 de 
març de 2017 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
conselleres. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència: 
 
El president destaca que el dia 17 de febrer es va portar a terme un Consell d'Alcaldes en 
el que hi va assistir el conseller del Departament d'Interior el Sr. Jordi Jané. El dia 23 de 
febrer es va portar a terme un curs de gestió cultural que va presidir la Sra. Roca que va 
estar molt ben valorat per tots els assistents. El proper divendres hem convocat un altre 
Consell d'Alcaldes que comptarà amb l'assistència del conseller del Departament de 
Territori i Sostenibilitat el Sr. Josep Rull. La voluntat és portar a terme un monogràfic del 
tema de depuradores, gestió de l'aigua i Agència Catalana de l'Aigua. Explica que fa 
mesos enrere es va portar a terme un Consell d'Alcaldes amb l'assistència de 
representants de l'ATM per parlar de les millores que es podien introduir a la comarca en 
tema del transport públic. Des del Consell hem creat un grups de treball per zones de la 
comarca per tal de millorar aquests temes de transport públic.  
 
Pel que fa a la relació de decrets s'ha tramès la relació del 54/2017 al 186/2017. Destaca 
el de la sol·licitud de subvenció de la Diputació de Girona pel projecte d'Escenaris 2017 
amb un import de 25.000 euros.  
 
El president explica, pel que fa a les millores a la pàgina web, que s'ha posat en 
funcionament un espai de formació digital que està pensat per ajudar a empreses i entitats 
o ciutadans per tal que millorin la seva competitivitat digital mitjançant un recull de 
vídeocursos que ajudin en l'aplicació pràctica de la tecnològica en el seu dia a dia. Serveix 
perquè cadascú es pugui fer ell mateix la seva pàgina web, la creació d'una botiga on-line, 
per rendibilitzar totes les eines que el Google ofereix, per fer presentacions més atractives 
i dinàmiques o per dissenyar catàlegs... Aquests vídeos es troben penjats a la web del 
Consell. Destaca l'ampliació en l'àmbit territorial del servei de neteja viària i recollida de 
residus amb la incorporació al servei comarcal del municipi de Sarrià de Ter. Informa que 
el proper dilluns dia 24 de maig s'obre la convocatòria d'ajuts per al menjador escolar. Per 
el curs escolar actual i fins a dia d'avui s'han presentat 4.562 sol·licituds. Informa que fins 
al dia 15 de juny els ajuntaments i les entitats de la comarca podran presentar sol·licitud 
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de subvenció d'acord amb les bases que també vam aprovar en el darrer ple en relació a 
projectes i activitats d'interès públic en l'àmbit de la cultura i la promoció econòmica. 
Destaca que es va portar a terme l'Expojove. Un any més hi han passat més de 5.000 
alumnes. Finalment comenta que a la web del Consell hi trobaran la memòria d'activitats 
de l'any 2016. Es tracta d'una memòria molt diferent a la dels altres anys en les que hi 
havia molta lletra i molt de text. Aquest any és més gràfica, amb més imatges i més 
entenedora. Comenta que ara ja es disposa de wifi a la sala Miquel Bosch i a la sala de 
plens.  
 
 - Donar compte de la liquidació del Pressupost 2016. 
- Donar compte de les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2018-2020 
  
La interventora, Sra. Dalmau, exposa la liquidació de l'any 2016 del Consell Comarcal del 
Gironès. Posa de manifest un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
176.594,55 euros. L'Escola de Música del Gironès té un romanent de 75.327,73 euros i el 
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt té un import de 219.530,74 euros. Pel que fa al 
resultat pressupostari del Consell és de 239.142,56 euros, a l'Escola de Música és negatiu 
amb un import negatiu de 92.227,47 euros i el del Consorci de Benestar Social Gironès - 
Salt té un import de 54.166,71 euros. Pel que fa a l'estalvi net del Consell és de 151.595 
euros, de l'Escola de Música del Gironès té un import negatiu de 87.891,16 euros i del 
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt té un import de 126.437,10 euros.  
Pel que fa als marcs pressupostaris s'han efectuat d'acord amb el que estableix l'ordre 
2105/2012 la tramesa dels marcs pressupostaris a tres anys vista pels anys 2017 a 2020. 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès i de la ratificació del decret de la presidència del l'Escola de Música del 
Gironès, ambdós de data 28 de febrer de 2017, d'aprovació dels criteris de dubtós 
cobrament per a la liquidació del Pressupost de 2016. 
 
La interventora explica que amb la liquidació una de les magnituds que es té en compte 
alhora de calcular el romanent de tresoreria és la quantificació dels saldos de dubtós 
cobrament. A les bases d'execució tenim contemplats uns imports que són els mínims 
fixats pel Ministeri. Per un criteri de prudència s'han alçat aquests imports amb uns criteris 
determinats per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Palacio vol manifestar la seva preocupació pel que fa a la situació econòmica de 
l'Escola de Música del Gironès. Veuen que totes les xifres són negatives i preveuen que 
tindrà una repercussió lògica i evident en la qualitat del servei. Esperen que això no passi. 
Consideren que aquest és un tema important. Explica que ell mateix i el seu germà quan 
eren petits no van poder ingressar a l'Escola de Música del Gironès per una qüestió 
econòmica. Avui com a conseller comarcal té la responsabilitat de vetllar i veure què 
passarà amb aquesta situació. Saben que no ve de gust i que no s'ha volgut arribar a 
aquesta situació però li agradaria saber, en profunditat, quines són les previsions existents 
per canviar aquesta situació. Pensa que aquesta situació no és nova i és necessari fer 
una previsió respecte a la situació de l'Escola de Música del Gironès. Demana la resposta 
ara o ve en el torn de precs i preguntes. Vol saber quines seran les accions que preveuen 
portar a terme.  
 
El Sr. president manifesta que la contestarà el mateix que va dir a la Comissió Informativa 
i a la Junta de Portaveus. Són molt conscients de la situació de l'Escola de Música del 
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Gironès i que s'han d'adoptar mesures. El proper divendres es reuneixen amb l'equip 
directiu i amb els tècnics de la casa per parlar-ne i posar aquest tema sobre la taula. Un 
cop feta la reunió informaran de les decisions que s'hagin adoptat.  
  
Vist l‟expedient de liquidació del Pressupost general de 2016 formulat per la Intervenció 
d‟aquest Consell Comarcal, en compliment del que disposa el punt 3r. de l‟art. 191 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); 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 de febrer de 
2017, en relació amb l'aprovació dels criteris de dubtós cobrament a tenir en compte a la 
liquidació del pressupost 2016; 
 
Vist el decret de la presidència de l'Escola de Música del Gironès, de data 28 de febrer de 
2017, en relació amb l'aprovació dels criteris de dubtós cobrament a tenir en compte a la 
liquidació del pressupost 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 28 de febrer de 2017, respecte a l'aprovació dels criteris de dubtós 
cobrament a tenir en compte a la liquidació del pressupost 2016. 

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

data 28 de febrer de 2017, respecte a l'aprovació dels criteris de dubtós 
cobrament a tenir en compte a la liquidació del pressupost 2016. 

 
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 02/2017. 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 03/2017. 
 
El president explica que aquests dos temes s'explicaran conjuntament. Pel que fa a la 
modificació núm. 2/2017 afecta a 42.780 euros que fan referència a l'adquisició d'un 
gestor d'expedients. En segon lloc hi tenim una aportació de 5.000 euros per al dia 
mundial de l'art que es va portar a terme a Les Bernardes. En tercer lloc una ampliació de 
personal a l'àrea de Medi Ambient del Consell per la necessitat de recolzament i suport en 
el tema de les franges de protecció contra incendis i per la realització de l'inventari de 
camins. Pel que fa a l'expedient 3/2017 explica que fa referència a la puja de l'1% del sou 
del personal. 
 
Vist l‟expedient incoat de crèdits extraordinaris i reconeixement de crèdit al pressupost de 
la Corporació de l‟exercici 2017; 
 
Vistos els l'informes d'intervenció de data 11 d'abril de 2017; 
 
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 
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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 per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 2/2017 de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 
Crèdit Extraordinari: 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

Crèdit 
extraordinari 

01.9200.626001 Aplicatiu informàtic gestor expedients 21.780,00 € 

01.3330.226991 Activitats Dia Mundial de l'Art (Bernardes) 5.000,00 € 

01.1700.131001 Personal laboral temporal Medi Ambient 12.000,00 € 

01.1700.160001 Seguretat Social Personal Laboral Medi Ambient 4.000,00 € 

 
TOTAL 42.780,00 € 

 

Finançament: 
Concepte Denominació Import 

870.00 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals   42.780,00 € 

 
Segon. Aprovar el reconeixement de crèdit per import total de 6.151,76 € segons el 

detall que consta a l'expedient.  
 
Tercer. 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. 

 
Quart. 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. 

 
Vist l‟expedient incoat de crèdits extraordinaris i reconeixement de crèdit al pressupost de 
la Corporació de l‟exercici 2017; 
 
Vistos els l'informes d'intervenció de data 11 d'abril de 2017; 
 
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 per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar inicialment l'expedient 3/2017 de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 
Suplement de crèdits: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ 

CRÈDIT 
INICIAL SUPLEMENT  

CRÈDIT 
DEFINITIU 

9121 101000 Retribucions bàsiques Gerent 46.640,46 466,40 47.106,86 

9121 101010 Retribucions complementàries Gerent 6.000,00 60,00 6.060,00 

9121 101011 Retribucions per objectius Gerent 2.000,00 20,00 2.020,00 

1500 120000 Sous funcionaris grup A1 29.648,44 296,48 29.944,92 

9200 120000 Sous funcionaris grup A1 45.860,40 458,60 46.319,00 

9200 120010 Sous funcionaris grup A2 13.035,60 130,36 13.165,96 

1500 120030 Sous funcionaris grup C1 9.983,82 99,84 10.083,66 

3300 120030 Sou funcionari grup C1 10.109,18 101,09 10.210,27 

9200 120030 Sous funcionaris grup C1 9.983,82 99,84 10.083,66 

3331 120050 Sou funcionari grup E 7.755,44 77,55 7.832,99 

1500 120060 Triennis 16.575,30 165,75 16.741,05 

3300 120060 Triennis 4.493,44 44,93 4.538,37 

3331 120060 Triennis 2.088,80 20,89 2.109,69 

9200 120060 Triennis 2.859,64 28,60 2.888,24 

1500 121000 Complement de destí 21.551,04 215,51 21.766,55 

3300 121000 Complement de destí 5.582,36 55,82 5.638,18 

3331 121000 Complement de destí 3.042,76 30,43 3.073,19 

9200 121000 Complement de destí  28.105,28 281,05 28.386,33 

1500 121010 Complement específic 47.026,00 470,26 47.496,26 

3300 121010 Complement específic 10.761,38 107,61 10.868,99 

3331 121010 Complement específic 11.162,06 111,62 11.273,68 

9200 121010 Complement específic 68.570,82 685,71 69.256,53 

1500 130000 Personal laboral fix 116.263,18 1.162,63 117.425,81 

1520 130000 Personal laboral fixe 28.149,54 281,50 28.431,04 

1700 130000 Personal laboral fixe 99.559,98 995,60 100.555,58 

2314 130000 Personal laboral fixe 27.308,82 273,09 27.581,91 

2410 130000 Personal laboral fixe 18.873,40 188,73 19.062,13 

3260 130000 Personal laboral fixe 153.784,10 1.537,84 155.321,94 

3300 130000 Personal laboral fixe 28.928,76 289,29 29.218,05 

3330 130000 Personal laboral fixe 15.357,01 153,57 15.510,58 

9200 130000 Personal laboral fixe 148.538,30 1.485,38 150.023,68 

1500 131000 Personal laboral temporal 26.768,84 267,69 27.036,53 

1700 131000 Personal laboral temporal 32.496,11 324,96 32.821,07 

2314 131000 
Personal laboral temporal - tècnics de 
joventut compartits 30.459,52 304,60 30.764,12 

2410 131000 Personal laboral temporal 26.768,98 267,69 27.036,67 

3260 131000 Personal laboral temporal 21.065,80 210,66 21.276,46 

3330 131000 Personal laboral temporal 13.533,94 135,34 13.669,28 

3331 131000 Personal laboral temporal 14.291,06 142,91 14.433,97 

3331 131001 
Personal temporal substitucions 
Banys Àrabs 3.000,00 30,00 3.030,00 

4320 131000 Personal laboral temporal 53.716,28 537,16 54.253,44 

4930 131000 Personal laboral temporal 26.228,86 262,29 26.491,15 

9200 131000 Personal laboral temporal 33.357,68 333,58 33.691,26 

2314 140001 Impulsors juvenil 24.060,16 240,60 24.300,76 

2410 140011 Personal laboral temporal AODL 22.239,23 222,39 22.461,62 

2410 140014 Treball i formació - tècnic de suport 21.351,66 213,52 21.565,18 

1500 160000 Seguretat social 89.718,57 897,19 90.615,75 

1520 160000 Seguretat Social 9.430,10 94,30 9.524,40 

1700 160000 Seguretat Social 44.238,79 442,39 44.681,17 

2314 160000 Seguretat social 9.148,45 91,48 9.239,94 

2314 160010 Seguretat social - tècnics compartits 10.203,94 102,04 10.305,98 

2314 160011 Seguretat social impulsors juvenil 7.939,86 79,40 8.019,26 

2410 160000 Seguretat Social personal fixe 6.322,59 63,23 6.385,81 

2410 160001 
Seguretat Social personal laboral 
temporal 8.967,61 89,68 9.057,28 

2410 160011 Seguretat Social AODL 7.450,14 74,50 7.524,64 

2410 160014 SS treball i formació tècnic de suport 7.046,05 70,46 7.116,51 
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3260 160000 Seguretat social 58.574,72 585,75 59.160,46 

3300 160000 Seguretat Social 20.058,17 200,58 20.258,75 

3330 160000 Seguretat Social 9.678,47 96,78 9.775,26 

3331 160000 Seguretat social 12.843,94 128,44 12.972,38 

3331 160001 
Seguretat social substitucions Banys 
Àrabs 1.000,00 10,00 1.010,00 

4320 160000 Seguretat social 17.994,95 179,95 18.174,90 

4930 160000 Seguretat social 8.786,67 87,87 8.874,53 

9120 160000 Seguretat Social 18.843,75 188,44 19.032,19 

9121 160000 Seguretat social  18.304,55 183,05 18.487,60 

9200 160000 Seguretat Social 117.354,37 1.173,54 118.527,91 

  
TOTAL   18.728,43 

  
Finançament: 

Concepte Denominació Import 

870.00 Romanent de Tresoreria per a despeses generals   18.728,43 € 

 
Segon. 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. 

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

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

 
7. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de taxes. 
 
El president explica que aquesta taxa que s'ha creat per la utilització de la cuina del 
Centre de Visitants ubicat al municipi de Sarrià de Ter. Informa que en aquest equipament 
hi ha un espai de gastronomia amb una cuina. Aquesta des de que els darrers 
concessionaris van marxar està a disposició. Han tingut algunes peticions al respecte i 
posa l'exemple d'un festival que es porta a terme a Girona anomenat Tempo sota les 
estrelles. En aquest es porten a terme una sèrie d'espectacles als vespres i ho 
acompanyen amb un càtering. Necessitaven un lloc per cuinar. S'estableix aquesta taxa 
amb un import de 40 euros per dia per la utilització de la cuina.  
 
Vist l‟informe econòmic i financer, de data 7 d'abril de 2017, dels Serveis Administratius 
del Consell Comarcal del Gironès; 
  
Vist l‟informe, de data 10 d'abril del 2017, emès per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Vist l‟informe, de data 11 d'abril del 2017, emès pels Serveis Administratius 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 de la CUP-PA, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup 
del PP i l'abstenció del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 
BARCELONA-E 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de la taxa que es relaciona: 
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  TTaaxxaa  nnúúmm..  1100::  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  ll’’eennttrraaddaa  aall  cceennttrree  dd’’iinntteerrpprreettaacciióó  ddeell  tteerrrriittoorrii  ssiittuuaatt  aall  
CCeennttrree  ddee  VViissiittaannttss  ddeell  GGiirroonnèèss  

Art. 3. Quantia i pagament 
... 
Utilització de la cuina, 40,00 €/dia 

 
 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. 

 
8. Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball. 
 
El president explica que hi ha dues modificacions, Una que fa referència a les 
informadores turístiques que treballen al punt de benvinguda. Recorda que la tècnica del 
Consell va demanar excedència per dos anys i les dues persones que tenim a l'àrea i que 
estaven fent mitja jornada passen a fer jornada complerta per cobrir les tasques que 
realitzava la tècnica comarcal. La segona modificació fa referència a l'àrea de Medi 
Ambient amb la denominació de tècnic superior en sostenibilitat com a coordinador de 
l'àrea de sostenibilitat. Explica que es tracta d'un canvi de nom perquè quedin més ben 
definides les tasques que li corresponen.  
 
Vista la Plantilla i la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Gironès 
aprovades per acord del ple del Consell Comarcal del Gironès de data 21 de desembre de 
2016; 
 
Atès que s'ha produït una excedència en l'àrea de Turisme del Consell Comarcal del 
Gironès que requereix una reorganització administrativa interna d'aquesta àrea; 
 
Vist que es vol crear una àrea de Sostenibilitat dins el Consell Comarcal del Gironès i és 
necessari proveir-se d'un coordinador i establir-ne unes funcions per a aquesta nova àrea; 
 
Vist l'art. 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text 
refòs de la Llei de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic, pel que fa a l‟organització dels llocs 
de treball de les administracions públiques; els art. 26, 27 i 28.2 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
que fa a la modificació de la plantilla de personal i la seva tramitació administrativa; i l'art. 
22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, segons el 
qual correspon al ple l‟aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Modificar la Plantilla de personal laboral d'activitat temporal o durada 

determinada del Consell Comarcal del Gironès per ampliar la dedicació de 
les dues places d'informador/a turístic/a de jornada parcial a jornada 
completa. 

 
Segon. Modificar la Plantilla de personal laboral d'activitat continuada del Consell 

Comarcal del Gironès en el sentit d'on diu tècnic/a superior en medi ambient 
digui tècnic/a superior en medi ambient (coordinador/a d'àrea). 

 
Tercer. Modificar la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Gironès 

perquè els llocs de treball d'informador/a turístic/a tinguin les funcions 
següents: 
* INFORMADOR/A TURÍSTIC/A (Serveis Generals) (2) 
FUNCIONS/COMESES: 
- Atenció i assessorament als visitants sobre serveis turístics, culturals, activitats turístiques, 
oci i cultura de la comarca del Gironès; 
- Facilitar documentacions turístiques; 
- Control i coneixement de la comarca, situant-hi recursos turístics, esportius i de lleure; 
- Atenció telefònica; 
- Atenció puntual d'informació en esdeveniments, fires, congressos, activitats esportives, etc; 
- Promocionar i gestionar els serveis turístics a la comarca del Gironès i donar suport a 
l'edició dels documents de promoció turística; 
- Proposta i gestió de convenis de col·laboració en matèria de turisme amb els ajuntaments 
de la comarca; 
- Assessorament en matèria de turisme a municipis i sector privat de la comarca 
- Realització de tasques administratives, informes, estadístiques i quadres d'ús intern de 
qualitat del servei d'atenció al públic i informació turística; 
- Tramitació de reserves i venda de productes turístics; 
- Maneig, distribució i control dels fullets i documentacions turístiques així com de material 
promocional d'equipaments i productes de serveis turístics; 
- Dur a terme la venda de productes de marxandatge i/o serveis turístics; 
- Altres que li siguin encomanades per la Gerència; 

 
Quart. Modificar la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Gironès 

perquè el lloc de treball denominat tècnic/a superior en Medi Ambient es 
denomini tècnic/a superior en Sostenibilitat (Coordinador/a de l'Àrea de 
Sostenibilitat) amb les funcions següents: 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN SOSTENIBILITAT (Coordinador/a de l'Àrea de Sostenibilitat) 
(1) 
FUNCIONS/COMESES: 
- Direcció i coordinació del Servei de gestió energètica, en tots els seus àmbits, comptabilitat 
energètica, elaboració d'informes, plans d'acció per a l'energia sostenible, plans locals de 
mitigació i adaptació del canvi climàtic, energies renovables i sensibilització, pobresa 
energètica; 
- Gestió, seguiment i avaluació dels projectes i actuacions relacionades amb la planificació 
territorial, el paisatge i la gestió ambiental del medi natural; 
- Elaboració d'informes ambientals que s'estimin necessaris i cartografia ambiental. 
- Direcció i coordinació del Servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció dels 
incendis forestals; 
- Seguiment, en coordinació amb la coordinadora de medi ambient, de les propostes i 
tasques pròpies d'aquesta àrea, en especial, el servei de recollida i tractament de residus, el 
servei de neteja viària, el servei de recollida d'animals abandonats, campanyes d'educació 
ambiental, entre d'altres; 
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- Gestió dels serveis delegats pels ajuntaments dins les competències de sostenibilitat; 
- Coordinació i direcció del personal adscrit a l'Àrea de Sostenibilitat. 
- Gestió dels recursos pressupostaris de l'Àrea de Sostenibilitat, i tramitació de les 
subvencions corresponents als àmbits d'actuació de l'Àrea. 
- Altres que li siguin encomanades per la Gerència; 
Vacant. A cobrir per promoció interna. 
 

Cinquè. Exposar al públic l'expedient corresponent a la modificació de la Plantilla i de 
la Relació de Llocs de treball pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l'e-Tauler, durant els quals 
es podran presentar al·legacions. Si transcorregut aquest termini no es 
presenten al·legacions, reclamacions o suggeriments, el present acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord, quedant aprovat 
definitivament. 

 
Sisè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya els acords un cop siguin elevats a definitius. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a la Subdirecció General de la Funció Pública del 

Ministeri per a les Administracions Públiques i a la Direcció General 
d'Administració local de la Generalitat de Catalunya. 

 
9. Aprovació de la creació de dos fitxers nous amb dades de caràcter personal de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de tres fitxers de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès. 
 
El president explica que amb consonància amb la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal s'han hagut crear alguns fitxers i d'introduir diferents modificacions en 
els existents. Pel que fa a les modificacions hi havia un fitxer anomenat autoempresa i 
canvia el nom pel de promoció econòmica. En el fitxer taula d'alumnes s'hi afegeix el 
camp familiar dels alumnes i els seus representants legals. En el fitxer dels usuaris de 
deixalleries s'hi afegeix el camp d'aplicació de bonificacions fiscals. Pel que fa a la creació 
se'n creen en temes d'habitatge i en temes d'actuacions de pobresa energètica. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès requereix per a l‟exercici de les seves funcions i 
el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les 
persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del seu 
propi personal; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de fitxers de dades de caràcter 
personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l‟Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s‟hi apliquen, 
figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En l‟actualitat es fa necessari 
procedir a la supressió d‟un fitxer i a la creació formal d‟un nou fitxer; 
 
Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l‟article 20 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els articles 
52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s‟aprova el Reglament 
de desenvolupament de l‟esmentada Llei orgànica (RLOPD). Aquestes normes indiquen 
que la creació, modificació o supressió dels fitxers s‟ha d‟efectuar per mitjà de disposició 
de caràcter general o acord que s‟ha de publicar en el diari oficial corresponent. A partir 
de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s‟ha de notificar a 
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l‟Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d‟acord amb l‟art. 11.2.a de la Llei 32/2010, 
d„1 d‟octubre, de l‟Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva inscripció al 
Registre de fitxers públics; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Modificar tres fitxers de titularitat del Consell, en els termes especificats a 

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

personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 
referències bàsiques dels quals s‟especifiquen a l‟annex II. 

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

matèria de protecció de dades, les lleis de procediment administratiu i de 
règim jurídic del sector públic, legislació de règim local, així com per la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d‟arxius i gestió de documents i la resta de normes 
legals i reglamentàries que els siguin aplicables. 

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

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

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

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

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

del contingut de l‟annex I i de l'annex II, al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al tauler d'anuncis i comunicar a l‟Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades els esmentats canvis per a l‟actualització de la informació dels fitxers 
del Consell al Registre de fitxers d‟aquest ens. 
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10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis, per actuacions en matèria de 
salut pública, transport escolar i prevenció d'incendis (any 2017). 
 
El president explica que aquest és el conveni que any rere any anem renovant amb la 
Diputació de Girona. Engany estem satisfets de les negociacions que s'hi han portat a 
terme perquè hem aconseguit una aportació total de 591.767,17 euros. D'aquests 
22.297,11 euros van destinats al transport escolar i 6.435 euros van destinats al servei de 
prevenció d'incendis. Representa un increment d'un 15,16% respecte els anys anteriors. 
S'ha aconseguit que la Diputació faci aquest esforç i aporti aquesta millora econòmica als 
consells comarcals.   
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès col·labora amb els municipis en la prestació de 
serveis d‟assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitza o 
coordina actuacions de salut pública, esports, transport escolar, acció social i promoció 
econòmica en l'àmbit municipal; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
tècnica als municipis, per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i 
prevenció d'incendis (any 2017); 
 
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 la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, per actuacions en 
matèria de salut pública, transport escolar i prevenció d'incendis (any 2017). 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
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. 
 
Quart.  Publicar l'acceptació de la delegació. 
 
11. 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 actualment el Consell Comarcal té en funcionament l'oficina 
d'habitatge comarcal que dóna servei als 25 municipis de la comarca. Tots excepte Girona 
i Salt que disposen d'una oficina d'habitatge pròpia. Aquesta engloba els serveis 
d'assessorament i tramitació d'ajuts en matèria d'habitatge. Degut a creixent demanda 
ciutadana d'informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de 
l'habitatge, sobre l'aplicació de les directrius de la llei 24/2015 d'emergència en l'àmbit de 
l'aplicació de la vivenda i pel que fa a la pobresa energètica vam creure necessari 
disposar de més recursos. Es necessitava més assessorament d'àmbit jurídic degut a la 
complicació en l'aplicació d'aquesta llei i en la tramitació d'aquests ajuts. En aquest sentit 
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porten a aprovació el text del conveni amb la Diputació de Girona per tal que es posi a 
disposició del Consell un advocat que realitzarà els serveis d'intermediació. Aquest tindrà 
una periodicitat quinzenal, el primer i tercer dimecres de cada més, amb un total de cinc 
hores de les quals 3,5 hores es destinaran a l'atenció als ciutadans i 1,5 hores a 
l'assessorament intern. La distribució d'aquestes hores serà flexible i es podrà modificar 
en funció de les necessitats del servei. Aquest servei complementarà els serveis existents 
a l'oficina comarcal així com el de les oficines ubicades als municipis. Esperem poder 
aportar un millor servei al ciutadà.  
 
El Sr. Palacio pensa que és una bona noticia que hi hagi persones treballant en aquest 
tema perquè tal i com s'ha dit cada dia hi ha una major demanda. Encara que estigui bé 
consideren que és un horari i una implicació baixa. Els moviments socials fa molt temps 
que porten a terme aquestes tasques d'acompanyar, assessorar i informar. Està bé que la 
Diputació i el Consell s'impliquin en aquest sentit. Ho veuen amb bons ulls però 
consideren que és una proposta molt tova en el sentit de la implicació. Creu que són molt 
poques hores tenien en compte la gran tasca que s'ha de fer en el tema de les clàusules 
abusives, i específicament les clàusules sol, que és una de les motivacions principals per 
tirar endavant aquest servei.  
 
El Sr. Garcia respon que aquesta persona és un advocat. Aquest no substituirà a les 
persones que tenim actualment fent atenció al ciutadà. La seva tasca serà complementar 
la realitzada per les persones de les que disposem ara mateix al Consell. Es podrà donar 
un servei més jurídic. És cert que poden semblar poques hores però creuen que és positiu 
perquè ja en disposen de més. Està clar que els agradaria que enlloc de 5 hores cada 15 
dies fossin moltes més però de moment no ho tenim. Ara s'ha aconseguit una millora i 
treballaran per aconseguir-ne més en el futur. Pel que fa a les clàusules sol recorda que 
en el darrer ple es va comentar que seria convenient fer alguna xerrada als municipis. 
Informa que a través de l'oficina de consum es portaran a terme en diversos municipis de 
la comarca on hi tenim oficina presencial d'habitatge. Aquestes seran gratuïtes pels 
municipis i s'informarà respecte les clàusules abusives que han estipulat les entitats 
bancàries. De moment es portaran a terme a Cassà de la Selva i Llagostera i estan 
treballant amb els altres pobles.  
 
El Sr. Palacio manifesta que una de les obligacions que es contempla en aquest conveni 
és la difusió. Hi ha molts serveis i activitats que en ocasions a la població no li arriba la 
informació i deixen passar oportunitats com aquesta. Suposa que ja tenen plantejada 
l'acció comunicativa. Espera que hi hagi plantejada una bona comunicació al respecte.  
 
El Sr. Garcia respon que sí que es farà.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup valora positivament aquest increment de 
personal en temes jurídics però més enllà d'anar posant personal especialitzat, que ho 
troben correcte, potser també haurien d'anar més enllà. Comenta que hi ha un problema 
real en la majoria dels nostres pobles. No hi ha pisos de lloguer social ni no social. El 
mercat està saturat a la majoria de pobles de la comarca. Està bé que tinguem personal 
però ens hem de començar a espavilar en aquests altres aspectes. Sap que és molt 
complicat. S'hauria de començar a incidir en la regulació del mercat encara que no sap de 
quina manera. L'objectiu ha de ser que els nostres joves es puguin quedar als pobles. 
Han de poder trobar-hi un pis i si pot ser amb un preu assequible millor. Tenim una bona 
oficina d'habitatge amb un bon servei i estan molt contents però la resposta és que no hi 
ha pisos. Creu que han de començar a treballar en lo bàsic que és la manca evident 
d'habitatge social. Aquest tema hauria de treballar-se des de presidència. Es poden 
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organitzar conjuntament amb tots els alcaldes i la Generalitat de Catalunya per a treballar 
en aquest tema.  
 
El president explica que hi ha dos municipis a la comarca que tenen dos pisos en 
propietat i els posen a disposició de lloguer social. Algunes vegades aquests estan 
desocupats. Es volia fer una trobada amb la resta de municipis que tenen aquesta 
necessitat per compartir aquesta problemàtica. És un tema complicat i difícil de 
solucionar. En tota la comarca tenim aquests dos pisos. Puntualment queden lliures. 
Manifesta que aquest tema també s'està treballant des de l'àrea de serveis socials.  
 
El Sr. Garcia comenta, pel que fa als pisos socials, que hi ha una part que ho podem 
treballar des de cada municipi. Cada municipi té les seves necessitats i les seves 
possibilitats de terrenys, d'edificis amb propietat... Els POUMS permeten que a cada unitat 
d'actuació hi hagi una reserva per aquesta necessitat. Tots els pobles hi estan treballant 
tot i que és cert que en el seu cas i en molts altres es troben que no tenen prous 
habitatges de lloguer social per poder destinar a joves o gent necessitada. El problema és 
que necessiten que els propietaris vulguin posar aquests pisos en lloguer social. Aquest 
és el principal problema. Costa molt de convèncer els propietaris. S'ha fet molta publicitat 
al respecte però costa molt. En el seu municipi no hi ha cap pis de lloguer social. Creu 
però que des l'oficina d'habitatge es dóna una sèrie de serveis que són molt importants. 
Posa l'exemple de les subvencions de lloguer social. Avui mateix s'han posat en marxa les 
subvencions. S'ha obert la convocatòria pel pagament d'una part del cost del lloguer. El 
lloguer pot tenir un import màxim de 450 euros i els poden pagar entre 100 i 200 euros. 
Aquesta és una manera d'accedir al lloguer d'una manera legal. Comenta la realitat 
existent al territori d'accés als habitatges d'una manera irregular. S'ha d'accedir-hi 
complint la normativa i que els serveis socials et puguin ajudar. Creu que hi ha forces 
sistemes per tal d'ajudar a la gent que ho necessita i que puguin accedir a un lloguer 
bastant econòmic.  
 
El Sr. Cornellà comenta que si truqués a la Generalitat de Catalunya plantejant aquest 
problema no et donen cap resposta. El seu municipi disposa de terrenys, com també en 
tenen molts altres pobles el problema és que no hi ha la capacitat de construcció que hi 
havia abans. Ara no hi ha cap ajuda ni cap empresa mig pública o privada però que 
s'arrisqui a fer aquesta mena de construccions. Les subvencions que s'atorguen tenen un 
límit d'import del lloguer de 450 euros. Creu que és un import molt baix i pensa que en la 
majoria de pobles els preus són més elevats. El preu de mercat, atenent que hi ha una 
demanada elevada, són cars. Hi ha molta gent que prové de serveis socials que venen a 
l'oficina d'habitatge i tampoc troben res. Aquest preu és fora de mercat. Creu que s'ha de 
treballar molt en aquest aspecte. Creu que han de treballar amb altres línies a banda de 
disposar d'una bona oficina. La resposta del dia a dia és important però s'han de buscar 
altres solucions en aquests altres aspectes.  
 
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, 
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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. 
 
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. 
 
12. Aprovació del text de l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre la 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la Casa de 
Cultura Les Bernardes de Salt, anys 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 
La Sra. Roca explica que el conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès es va signar al mes d'abril del 2016 i feia referència a la gestió de la Casa de 
Cultura pels anys 2016 a 2019. En aquest conveni es detallava que el finançament de la 
Diputació de Girona seria de 150.000 euros per any. Aquest import serviria per assumir 
les despeses del personal de la casa de cultura i les despeses relatives a la gestió 
sociocultural i educativa que porta a terme la Casa de Cultura. El novembre de 2016 el 
gerent de la casa de cultura va informar de la necessitat d'incrementar l'aportació de la 
Diputació al Consell per poder dur a terme la programació d'actes culturals i educatius de 
l'any 2017. S'ha previst un increment de 25.000 euros en les despeses relacionades amb 
els actes culturals, les exposicions, personal de cap de setmana... Amb l'addenda que 
porten a aprovació s'actualitzen les dades econòmiques del conveni signat a l'abril de 
2016. Amb aquesta la Diputació de Girona transferirà al Consell Comarcal del Gironès la 
quantitat de 175.000 euros per a l'any 2016 així com pels anys 2017 a 2019.  
 
Atès que mitjançant acord del ple del Consell Comarcal del Gironès de data 17 de febrer 
de 2016 es va aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les 
Bernardes de Salt; 
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Vist el contingut del text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, 
anys 2016, 2017, 2018 i 2019; 
 
Vist que és necessari procedir a l'aprovació plenària de l'actualització de l'addenda 
econòmica de l'esmentat conveni; 
 
Vist l'informe dels Serveis Administratius del Consell Comarcal del Gironès de data 6 
d'abril de 2017; 
 
Vist l'art. 13 de la Llei 40/2015, de 2 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i 
l'art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions públiques de Catalunya (LRJPACAT); 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text de l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre la 

Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la 
Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, anys 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de la 

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

 
13. Aprovació del text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 
l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival 
Emergent en l’anualitat de 2017. 
 
La Sra. Roca explica que es tracta d'un conveni com el dels anys anteriors entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a la difusió de les arts. Aquest és el 
tretzè any que es porta a terme aquest festival. Es tracta d'un festival de referència de les 
arts escèniques que presenta una combinació molt interessant de qualitat, innovació i 
proximitat. Des del Consell Comarcal valorem la capacitat que té aquest festival de crear 
públic nou. És itinerant per la comarca i és una plataforma per als nous valors de les arts 
escèniques. La subvenció a l'associació Fringe està destinada únicament al pagament de 
les despeses ordinàries per a la realització d'aquest festival, l'import és de 20.000 euros i 
l'Associació Fringe té la responsabilitat de la direcció artística i tècnica, ha de contractar 
els espectacles, elaborar el calendari de les representacions i preparar el material 
corresponent.  
 
El Sr. Cornellà comenta que no veuen gaire clar donar a dit aquesta contractació. El 
festival està molt bé però cada any té un cost de 20.000 euros. Seria interessant realitzar 
una licitació. 
 
El secretari respon que la normativa permet que les administracions públiques puguin 
subvencionar activitats sempre que hi hagi un interès públic. En els pressupostos es 
poden incloure subvencions nominatives d'atorgament directe. El marc legal ho permet. 
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Comenta que aquest festival requereix, per a la seva organització, una gran experiència i 
aquesta empresa l'ha demostrada.  
 
Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que presenta l‟associació 
Fringe per a la difusió de les arts, per al finançament del festival Emergent, en l‟anualitat 
de 2017; 
 
Atès que el festival Emergent s'ha consolidat com un festival original, diferent i dinàmic 
que vol promocionar els valors emergents de les arts escèniques; 
 
Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes i nous talents de la 
música, la dansa, el circ, el teatre, etc; 
 
Vist l'informe favorable del tècnic de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 
d'abril de 2017; 
 
Vist el que regula l'art. 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; 
 
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 i del grup del PP i l'abstenció del 
grup de la CUP-PA i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 
BARCELONA-E 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a 

l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival 
Emergent en l‟anualitat de 2017. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per un import de vint mil euros 

(20.000,00 €) amb càrrec a la partida 3340.480000 del pressupost del 
Consell Comarcal del Gironès de 2017, a favor de l'associació Fringe, per a 
la difusió de les arts. 

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

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

 
Quart. Comunicar aquest acord a l'associació Fringe, per a la difusió de les arts. 
 
14. Aprovació del text del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. 
 
El Sr. Vidal explica que aquest punt el que porten a aprovació cada any. Pel que fa a les 
novetats explica que aquest any es valoraran el nombre de reclamacions i consultes de la 
següent manera: les consultes resoltes entre el primer i quinzè dia es valoren el 100%, les 
resoltes entre el setzè dia i el primer mes es valoraran al 50% i a partir d'un mes de la 
consulta no es tindran en compte. Pel que fa a les reclamacions amb acord de mediació 
es valoraran el doble les resoltes en el termini màxim de 6 mesos des de la data en què 
es van entrar al sistema informàtic. Passats aquests sis mesos no es tindran en compte. 
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Pel que fa a la formació es valora de forma positiva l'assistència a cursos de formació que 
s'organitzen des de l'Agència Catalana de Consum. La conclusió és que s'han de complir 
més requisits qualitatius i minoren els quantitatius. Pugen els estàndards d'exigència però 
en el cas del consell comarcal ens en podem beneficiar perquè el format actual del 
conveni va molt en la línia del que s'està fent des de la nostra oficina de consum. 
 
Atès que l‟Agència Catalana del Consum, d‟acord amb l‟article 2 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, és l‟organisme autònom administratiu que té assignades totes les 
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum; 
 
Atès que els art. 25.c i 36.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 
comarca, entre altres, l‟exercici de les competències que li delegui o li encarregui de 
gestionar l‟Administració de la Generalitat; 
 
Atès que en data 29 d‟octubre de 2013, el Consell Comarcal del Gironès i l‟Agència 
Catalana del Consum varen signar un primer conveni d‟encàrrec de gestió en matèria de 
consum, sobre la base dels art. 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual tenia per objecte 
la realització pel Consell Comarcal d'activitats concretes de la competència de l‟Agència 
Catalana del Consum; 
 
Vist que l‟Agència Catalana del Consum ha tramès un nou conveni d'encàrrec de gestió 
entre l‟Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal del Gironès, 
per a la realització d‟actuacions en matèria de consum; 
 
Vist l'art. 13 de la Llei 40/2015, de 2 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i 
l'art. art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions públiques de Catalunya (LRJPACAT); 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió entre l‟Agència Catalana del 

Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal del Gironès, per a la 
realització d‟actuacions en matèria de consum. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l‟Agència Catalana del Consum. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
15. Ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 12 d'abril de 2017, i aprovació del text de l’addenda al conveni entre el Consell 
Comarcal del Gironès i Dipsalut per a la gestió i desenvolupament del programa de 
teleassistència domiciliària. 
 
El president explica que es porta a terme una pròrroga del servei de teleassistència 
atenent que Dipslaut l'ha tornat a licitar. Es porta a terme una prorroga fins a 31 de 
desembre amb les mateixes condicions. De cares a aquest nou concurs l'objectiu és 
millorar les condicions existents fins ara. Dóna un resum de les dades: al Gironès tenim 
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707 aparells instal·lats i tenim 203 persones en llista d'espera. Pel que fa a Salt hi ha 300 
aparells instal·lats i 28 persones en llista d'espera. Aquests aparells tenen un cost de 
16,40 euros. L'usuari en paga 6,32 euros, el Consorci 2 euros i la resta és paga mitjançant 
la subvenció que els arriba a través d'aquest conveni amb Dipsalut. Amb aquest concurs 
la Diputació vol reduir el seu cost i augmentar el nombre d'aparells. L'objectiu és reduir les 
llistes d'espera. Manifesta que la demarcació de Girona som un territori amb uns 
percentatges molt bons. Comenta que la comarca del Gironès som de les úniques 
comarques que presta aquest servei de forma universal.  
 
El Sr. Palacio comenta que en el punt tercer del conveni, concretament en el segon 
paràgraf hi estipula que durant aquest període s'efectuaran el mínim d'altes possibles i es 
seguirà prestant el servei en un règim de manteniment. La única possibilitat de creixement 
s'haurà de justificar per una situació d'emergència social i d'acord amb la disponibilitat 
pressupostaria de l'ens local corresponent. Pensa que tenint en compte la quantitat de 
persones que es troba en llista d'espera i els usuaris als que va dirigit és un paràgraf que 
no s'hauria d'haver introduït, és contradictori amb les necessitats del servei i és 
preocupant la seva inclusió.  
 
El president manifesta que comenta que és una prorroga del conveni. Si tenim el topall en 
el nombre d'aparells és perquè la diputació de Girona dona aquesta xifra. El que s'intenta 
és que amb aquesta nova contractació s'augmenti aquest volum i puguem reduir aquesta 
llista d'espera.  
 
El secretari explica les millores que es volen introduir en aquest servei. Comenta que 
s'està treballant en el seu cost. Explica que també estan treballant en el sistema de 
localització. La voluntat és que aquests aparells tinguin una cobertura més elevada i 
permeti als seus usuaris més moviments sense perdre la senyal de control.  
 
El Sr. Palacio pregunta si en el proper contracte hi haurà una millora en aquest sentit. 
Mirant les xifres i creu que una cosa va en detriment de l'altra.  
 
El president respon que aquesta és la intenció, augmentar el nombre d'aparells i reduir el 
seu cost.   
 
El Sr. Cornellà comenta que també s'han queixat d'aquest fet que suposa un any de 
servei estancat. Creu que es poden donar situacions negatives. Amb la nova licitació creu 
que han de demanar un major nombre d'aparells més que no pas una reducció del preu. 
Creu que es podria incloure un criteri de renda i que pogués arribar a més gent 
necessitada. Es podria introduir un escalat i que es pagués en funció de la capacitat 
econòmica de cada persona. Si s'introduïssin els criteris en funció de la renda de cada 
persona pensa que s'afavoriria la reducció de les llistes d'espera. Aquest és un servei molt 
bo i creu que no hauria de tenir cues. Si es vol un servei universal ho ha de ser i n'ha de 
poder gaudir tothom. Perquè així sigui s'han d'aplicar mesures per tal que es compleixi 
aquest bon criteri i que realment tothom hi tingui accés. 
 
El Sr. president reitera que la voluntat és millorar el servei de teleassistència tant a nivell 
de preu com pel que fa al nombre d'aparells  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015, va 
acordar “Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d‟Acció Social, adscrita a l‟Àrea 
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a 
l‟Organisme Autonòmic de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”; 
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Atès que mitjançant Decret de Presidència de Dipsalut de 31 de març de 2017, s'ha 
aprovat l‟addenda al conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i els 
ajuntaments/consells comarcals de la demarcació Girona per al desenvolupament del 
programa de teleassistència domiciliària, el qual es trasllada als esmentats ens locals per 
a la seva formalització; 
 
Vist el contingut de l‟addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut 
per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès té interès en garantir la continuïtat del servei de 
teleassistència domiciliària seguint les directrius del conveni marc aprovat i de les normes 
generals del servei de teleassistència domiciliària establertes; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 d'abril de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el text de l‟addenda al conveni entre el Consell Comarcal 
del Gironès i Dipsalut per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència 
domiciliària; 
 
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 12 d'abril de 2017, i aprovar el text de l‟addenda al conveni entre el 
Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per a la gestió i desenvolupament 
del programa de teleassistència domiciliària. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a Dipsalut. 
 
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. 
 
16. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya. 
 
El president manifesta que aquest pacte està fent-se de forma compartida i coordinada 
per part de les diferents administracions públiques de Catalunya, el govern de la 
generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el consorci LOCALRET, les entitats 
municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. Amb aquest 
pacte nacional es demana el desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures 
tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d'oportunitats 
per a tot el territori, la ciutadania i les empreses de Catalunya, l'impuls d'una nova 
administració digital que més enllà de l'extensió de l'ús de les tecnologies digitals s'aprofiti 
i es potenciï el seu poder transformador amb l‟objectiu de fer una administració més 
oberta, àgil, senzilla i eficaç. Regula el desplegament de l‟estratègia de territori intel·ligent 
del Govern català tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 
Així com també l‟adopció de mesures i d‟eines tecnològiques conjuntes en l‟àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. Finalment el desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit 
empresarial la importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant 
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capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries. 
Manifesta que a la Junta de Portaveus no va quedar clar qui hi subscriuria aquesta moció. 
Entén que la sotasignen tots.  

 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se‟n deriven, i la capacitació 
de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, 
l‟eficiència i l‟obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de 
les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L‟avenç d‟una societat digital, en la qual l‟accés a la comunicació i al coneixement haurà 
de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més 
intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l‟existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d‟escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d‟una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d‟octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s‟hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d‟actuació: 
- El desplegament i la gestió coordinada d‟infraestructures tecnològiques i de 

comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d‟oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 

- L‟impuls d‟una nova administració digital, que més enllà de l‟extensió de l‟ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l‟objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 

- El desplegament de l‟estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot 
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses 
per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 

- L‟adopció de mesures i d‟eines tecnològiques conjuntes en l‟àmbit de la ciberseguretat i 
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital. 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per 
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 
 

Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aproven els següents acords: 
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Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 

24 d‟octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l‟Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a 
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte. 

 
Segon. Comunicar aquest Acord a l‟Associació Catalana de Municipis, la Federació 

de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 
17.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
18. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
No n'hi ha.  
 
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 

  
 


