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ACTA NÚM. 1/17 
 
Núm. de la sessió: 1/17 
Caràcter: ordinària 
Data: quinze de febrer de dos mil disset (15/02/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a les vuit menys cinc minuts del vespre  
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo 
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera 
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda, S'incorpora en el punt 4.  
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
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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 21 de 
desembre de 2016. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l‟esborrany de 
l‟acta de la sessió del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 21 de desembre de 
2016 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
conselleres. 
 
2. Nomenament de la gerent del Consell Comarcal del Gironès. 
 
El president explica que fins ara es tractava d'una plaça amb caràcter eventual. L'any 
passat ja vam anunciar la convocatòria del lloc de treball adaptat a LRSAL i vam modificar 
la plantilla, la relació de llocs de treball i el reglament orgànic comarcal configurant el lloc 
amb caràcter directiu. També s'ha portat a terme el corresponent concurs públic al que 
només hi podien participar funcionaris de carrera o personal laboral A1. Un cop fetes les 
proves i vist l'informe del grup d'experts ha quedat l'única aspirant que s'hi va presentar, la 
Sra. Bartrolí. Es proposa que sigui nomenada com a gerent del Consell Comarcal del 
Gironès.  
 
Atès que correspon al Ple del Consell Comarcal nomenar el gerent del Consell Comarcal, 
a proposta d‟aquesta Presidència, per formar part de l‟organització comarcal amb les 
funcions executives que regula 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; 
 
Vist que la provisió d'aquest lloc de treball s'ha portat a terme a través d'un procediment 
de lliure concurrència, de conformitat amb la resolució de la Presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, de data 22 de novembre del 2016, que va aprovar les bases i la 
convocatòria del concurs per a la provisió del lloc de treball de gerent del Consell 
Comarcal del Gironès, a jornada completa, mitjançant el contracte laboral de caràcter 
especial del personal d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost; 
 
Vist l'informe emès pel grup d‟experts assessors, constituït amb les funcions regulades a 
l‟art. 80.3 del TRLEBEP, que ha valorat la idoneïtat de l'aspirant presentada en aquesta 
convocatòria i que ha proposat a la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, com a gerent del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès la Sra. Sílvia Bartrolí i 

Besalú, amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d‟acord amb el que 
preveu l‟art. 16 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. 

 Aprovar la retribució anual íntegra de 54.640,46 €, en 14 pagues. 
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Segon. Publicar aquest nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l'e-Tauler del Consell Comarcal del 
Gironès. 

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

documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència. 
 
El president destaca que a la web comarcal ja hi ha penjat el pressupost de l'any 2017 
d'una manera molt entenedora. Destaca el nou intranet a nivell intern, els treballadors el 
valoren molt positivament. Pel que fa al portal de transparència del Consell manifesta que 
segueixen encapçalant el rànquing de consells comarcals de la demarcació de Girona. Pel 
que fa al portal de la transparència del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt estan 
treballant amb una prova pilot per tal de poder realitzar peticions d'ajut de transport 
adaptat. La voluntat és que aquestes es puguin presentar telemàticament.  
Destaca alguns dels actes en els que ha participat. Es va mantenir una reunió amb el 
Consorci de Les Gavarres el dia 19 de gener. Es va participar en la jornada de governs 
Locals.cat. La setmana passada van portar a terme una reunió tècnica amb el director 
general de l'Agència de Residus de Catalunya. El divendres van inaugurar l'ateneu 
cooperatiu a Sarrià de Ter. S'ha iniciat el projecte d'Escenaris a Llagostera i el projecte Al 
Gironès Llegim el dia 3 de febrer a Can Gruart de Vilablareix.  
 
Pel que fa a la relació de decrets s'ha tramès la relació del 637/2016 al 688/2016 i de 
1/2017 al 57/2017. Entre els quals destaca la contractació de 29 persones dins el 
programa de Treball i Formació: 5 agents cívics que treballaran durant 6 mesos a Cassà 
de la Selva, Llagostera, Vilablareix, Bordils, Aiguaviva, Sant Gregori i Fornells de la Selva, 
22 peons de suport en neteja viària que treballaran a Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, 
Cassà de la Selva, Salt, Llagostera, Celrà, Aiguaviva, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva i 
dos agents energètics que donen suport al projecte de pobresa energètica i al servei 
d'energia del Consell Comarcal del Gironès. També s'ha contractat la tècnica que ha de 
coordinar el projecte i fer la justificació davant el SOC. Destaca les revisions que s'han fet 
de les peticions d'ajudes de menjador escolar. De 4.525 sol·licituds presentades a data 
d'avui se n'han atorgat un total de 3.469 que representa un total de 2.058.000 euros. 
L'Agència Catalunya de Consum ja ha fet l'ingrés dels imports corresponents als 
pagaments de subministraments energètics. Aquests ja s'han retornat als ajuntaments. En 
darrer lloc explica que s'ha sol·licitat una subvenció per import de 6.000 euros davant de 
Dipsalut per seguir dinamitzant els parcs de salut.  
 
- Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016. 
El president comenta que s'està treballant en el tancament de l'exercici.  
 
- Donar compte dels informes de morositat 
 
El president explica que s'està pagant a 34,85 dies pel que fa als tres ens conjuntament: 
Consell Comarcal, Consorci de Benestar Social i Escola de Música. Com a Consell 
Comarcal es paga a 36,59 dies, com a Consorci de Benestar Social Gironès - Salt a 19,87 
dies i com a Escola de Música a 19,57 dies. Estan molt satisfets. El Consorci fa un temps 
enrere pagava a 141 dies, creu que és una millora molt important però que ha comportat 
que la caixa estigui buida. Pel que fa a les aportacions de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa al 2015, encara els deuen una part del Pla d'obres i pel que fa al 2016 tot el fons de 
cooperació i alguna cosa més. Estan a la ratlla dels 2.000.0000 d'euros.  
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4. Aprovació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans 
col·legiats que siguin de la competència del Ple. 
 
El president explica que s'ha creat el Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de 
Salut Pública a Girona.. Es proposa a ell mateix per representar el Consell atenent que és 
el responsable de l'àrea de Serveis Socials. Es tracta d'un òrgan consultiu i de 
participació.  
 
Atès que l‟article 39 del Reglament d‟organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s‟adoptaran pel Ple els acords corresponents al nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d‟acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Vist l'escrit de la Generalitat de Catalunya de data 16 de gener de 2017; 
 
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. Nomenar el Sr. Jaume Busquets i Arnau com a representant del Consell 

Comarcal del Gironès al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de 
Salut Pública a Girona. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 
 
5. Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a 
associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès 
per al foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès públic i social.  
 
6. Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als 
ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats 
culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca. 
 
El president explica que la voluntat és regular d'una forma molt més transparent i clara les 
aportacions que antigament es feien des de presidència. Són unes bases molt senzilles 
que han d'ajudar a tirar endavant totes les activitats, fires i projectes que es feien arreu de 
la comarca. La convocatòria sortirà entre els mesos d'abril i maig. Les resolucions es 
realitzaran al mes de juny i tindran temps per justificar-ho fins a final d'any. Aquestes s'han 
creat tant pels ajuntaments com per les entitats. Estan parlant d'una quantitat molt petita, 
12.000 euros, però val la pena que hi pugui concórrer tothom de la forma més transparent 
possible.  
 
Vist que és necessari estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions per part del Consell Comarcal del Gironès, per finançar actuacions d‟interès 
públic en l'àmbit de la cultura i de la promoció de l'esport d'associacions i entitats sense 
ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès; 
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Atès que la fórmula més idònia és l'aprovació d'unes bases reguladores que 
específicament estableixin el procediment de concessió, mitjançant convocatòria pública i 
concurrència competitiva, de les sol·licituds que es presentin; 
 
Vist el contingut de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a 
associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès per al 
foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès públic i social; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a 

associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del 
Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès 
públic i social.  

 
Segon. Aprovar la convocatòria d'aquestes bases. La convocatòria quedarà suspesa 

en el supòsit que es formulin al·legacions a les bases aprovades. 
 
Tercer. 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. 

 
Quart. En el supòsit que durant el termini d‟informació pública no es formulin 

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

al·legacions que es puguin formular i per a la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 

 
Vist que és necessari estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions per part del Consell Comarcal del Gironès, per finançar actuacions d‟interès 
públic en l'àmbit de la cultura i de la promoció econòmica dels municipis de la comarca del 
Gironès, que complementin o supleixin les prestacions atribuïdes a la competència local i 
que no siguin ja objecte d‟unes bases i una convocatòria específica o subvenció directa 
del mateix Consell Comarcal del Gironès; 
 
Atès que la fórmula més idònia és l'aprovació d'unes bases reguladores que 
específicament estableixin el procediment de concessió, mitjançant convocatòria pública i 
concurrència competitiva, de les sol·licituds que es presentin; 
 
Vist el contingut de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als 
ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de 
promoció econòmica dels municipis de la comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als 

ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats 
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culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca.  
 
Segon. Aprovar la convocatòria d'aquestes bases. La convocatòria quedarà suspesa 

en el supòsit que es formulin al·legacions a les bases aprovades. 
 
Tercer. 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. 

 
Quart. En el supòsit que durant el termini d‟informació pública no es formulin 

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

al·legacions que es puguin formular i per a la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 

 
7. Aprovació de l’actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2017. 
 
El president explica que la normativa els obliga a fer aquesta actualització. S'han de fer 
publiques totes les subvencions que es vulguin atorgar al llarg de l'any. 
 
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 per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 

2017. 
 
Segon. Publicar-ho al web comarcal i a l'e-Tauler. 
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8. Aprovació de la declaració com a bé cultural d’interès local de l'església de Sant 
Cristòfol de Raset a Cervià de Ter. 
 
El  Sr. Roca explica que es tracta de l'església de Sant Cristòfol de Raset a Cervià de Ter. 
Al ser un municipi de menys de 5.000 habitants li correspon al plenari del Consell 
Comarcal del Gironès aprovar-lo vist l'informe favorable dels serveis tècnics que tots els 
consellers tenen a disposició.  
 
Vist que l‟Ajuntament de Cervià de Ter ha formulat una sol·licitud per tal que es declari 
l'església de Sant Cristòfol de Raset a Cervià de Ter com a bé cultural d‟interès local; 
 
Vist el que disposa l‟article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d‟11 d‟octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s‟efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d‟interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l‟informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
novembre de 2016; 
 
Vist l‟informe tècnic emès per l‟arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de 
novembre de 2016; 
 
Vist que en data 21 de novembre de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 222, i en el tauler d‟anuncis del Consell Comarcal es va exposar al públic, pel termini 
de vint dies hàbils, l'expedient per a la declaració com a bé cultural d‟interès local; 
 
Atès que durant el termini d‟informació pública no s‟han presentat al·legacions, 
reclamacions o suggeriments a l'expedient per a la declaració com a bé cultural d‟interès 
local; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Declarar l'església de Sant Cristòfol de Raset a Cervià de Ter com a bé 

cultural d‟interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l‟Ajuntament de Cervià de Ter. 
 
9. Aprovació inicial de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei 
d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. 
 
10. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de 
manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès. 
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El Sr. Roca recorda que al mes de juliol de 2016 es va aprovar inicialment pel plenari 
l'establiment d'un servei comarcal d'obertura i manteniment de les franges de protecció 
d'incendis. Aquest és un servei que està basat, per una banda, en el conveni de delegació 
entre els ajuntaments i el consell comarcal i per l'altra en l'ordenança reguladora que ha 
d'establir el règim jurídic d'aquest servei públic. Durant aquests mesos es va exposar 
l'ordenança al públic i s'han realitzat consultes als ajuntaments. Aquesta s'ha anat 
modelant. En l'ordenança aprovada inicialment es preveia la creació d'una taxa comuna 
per tots els municipis que deleguessin el servei. Ara l'ordenança i el conveni preveuen una 
taxa individual per cada ajuntament que s'establirà en el seu dia d'acord amb el projecte 
executiu que es redacti. Aquesta quedarà establerta mitjançant l'oportuna ordenança 
fiscal que haurà d'aprovar el propi ajuntament. L'Ajuntament si s'escau podrà delegar la 
coordinació del cobrament d'aquesta tasca. Aquesta tindrà en compte qui és el subjecte 
beneficiari, si les tasques s'han de realitzar en sòl urbà o rústic i si són d'obertura o 
manteniment. El cost variarà segons la superfície de franja associada al beneficiari i al 
tipus de treball a realitzar. Des del Consell Comarcal s'han realitzat tots els plànols de 
delimitació dels municipi de la comarca i ara mateix s'està realitzant un creuament de 
dades amb el cadastre per d'identificar els propietaris.  
 
Atès que es vol establir el règim jurídic del servei públic d'obertura i manteniment de les 
franges de protecció d'incendis en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situades en terrenys forestals, que realitza o pot realitzar el Consell 
Comarcal del Gironès, en els diversos municipis de la comarca que han delegat o poden 
delegar en un futur les corresponents competències a aquesta administració, així com les 
funcions d'inspecció i el règim sancionador; 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de 20 de juliol de 2016 va aprovar 
l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i manteniment de les 
franges de protecció d'incendis a informació pública; 
 
Vist que es va posar en coneixement dels ajuntaments del contingut del text de 
l'ordenança aprovada i que alguns dels ajuntaments varen formular al·legacions les quals 
han estat incorporades parcialment o en la seva totalitat al nou text que es porta 
aprovació; 
 
Vist el contingut de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i 
manteniment de les franges de protecció d'incendis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. De conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sotmetre a 

consulta i audiència pública a través del web del Consell Comarcal del Gironès 
per un termini de 10 dies el text íntegre de l'ordenança comarcal reguladora de 
la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció 
d'incendis. 

  
Segon. Aprovar inicialment l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei 

d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. Si durant el 
termini d'audiència pública no es realitzen aportacions se sotmetrà l'expedient a 
informació pública. 
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Tercer. Sotmetre aquest acord i l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del 
servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis a 
informació pública, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions, per un 
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'edictes al tauler d'anuncis, a 
l'e-Tauler, al BOP i al DOGC i en un mitjà de comunicació escrita diària, de 
conformitat amb l'art. 63 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

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

 
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. 
 
Sisè. Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments. 
 
Atès que el Programa d'Actuació Comarcal preveu la possibilitat de prestar el Servei de 
manteniment de les franges de protecció d'incendis dels municipis de la comarca d'acord 
amb la directiva d'actuació número 37, en la qual es contempla l'activitat de Manteniment de 
serveis públics municipals gestionat pel Consell Comarcal del Gironès amb l'objectiu de 
facilitar als Ajuntaments les operacions de manteniment de serveis públics obligatoris i en la 
directiva d'actuació número 38, que contempla la gestió, recaptació, inspecció i revisió de 
tributs per la que es possibilita la recaptació en via voluntària i executiva dels tributs 
municipals; 
 
Vist que segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, s'ha d'assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció d'almenys 
vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 
aclarida en totes les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en 
terrenys forestals o a menys de cinc-cents metres d'aquests; 
 
Vist que correspon al Consell Comarcal del Gironès executar, en els termes municipals que li 
han delegat o li deleguin el servei, de forma subsidiària en aquelles parcel·les en què els 
subjectes beneficiaris i/o afectats no han realitzat les tasques de manteniment de les franges 
de protecció; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de 
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manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del 
Gironès. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
11. 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 2017. 
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2017 
 
El Sr. Garcia comenta que es porten a aprovació les addendes per a l'any 2017 per 
l'oficina d'habitatge del Gironès d'acord amb el conveni que es va subscriure el dia 10 de 
març de 2014 i pel programa de mediació d'acord amb el conveni que es va signar el 28 
de març de 2014. Es prorroguen fins a 31 de desembre de 2017. Destaca que en 
l'addenda de l'oficina d'habitatge s'estableix un import fix de 15.000 euros i un import 
variable que pot arribar fins a la quantitat de 23.750 euros. Són els mateixos imports 
existents a l'addenda de l'any passat. Aquest any, com a novetat, s'ha annexat un quadre 
de serveis en el que consten els imports que corresponen per cada expedient tramitat. Pel 
que fa a l'addenda del programa de mediació pel lloguer social explica que l'import 
establert pels contractes nous és de 450 euros i pel que fa al seguiment i la gestió dels 
contractes anteriors és de 200 euros. Són els mateixos de l'any 2016. L'import de la 
bestreta s'incrementa de 300 euros a 750 euros i l'aportació màxima prevista pel 
programa de mediació també s'incrementa de 5.150 euros a 5.750 euros. Recorda que a 
l'any 2016 es van obrir els punts d'informació en matèria d'habitatge als municipis de 
Cassà de la Selva, Celrà, Sant Gregori i Bescanó. Aquests se sumen a l'existent a 
Llagostera. El dia 9 de febrer començarà a funcionar un nou punt d'informació a Sarrià de 
Ter.  
 
La Sra. Pineda recorda que en la darrera comissió informativa el conseller va donar dades 
de l'oficina d'habitatge dels anys 2015 i 2016. Creu que es va dir que tenim un total de 5 
habitatges dels quals només un és nou de l'any 2016. Creu que és un percentatge molt 
baix tenint en compte que es tracta de tota la comarca excepte Salt i Girona. Són pocs 
pisos. Pregunta si hi ha pensada alguna actuació per poder donar a conèixer aquest 
servei de mediació i que els propietaris aportin els seus pisos. Vol saber si s'està parlant 
amb entitats bancàries perquè els cedeixen els seus pisos. La resta de dades que va 
facilitar estan prou bé tant pel que fa a tramitacions d'ajudes de lloguer, urgències i 
mediació hipotecària però el tema de la borsa de lloguer deixa que desitjar.  
 
El Sr. Garcia comenta que aquest és el seu punt feble i ho saben. Han començat a 
mantenir converses amb entitats bancàries. En el darrer cas va ser amb CaixaBank. Pel 
que fa als particulars n'han fet i en fan difusió a tots els municipis. Comenta que és 
complicat perquè no depèn de nosaltres. Intentem fer una bona planificació i donar molta 
informació al respecte però és complicat. Hi seguiran treballant amb mesures i 
campanyes.  
 
La Sra. Pineda comenta que atenent que molts habitatges estan en mans d'entitats 
bancàries s'haurien d'intensificar els contactes amb aquestes entitats. Si s'ha de fer front a 
situacions d'emergències habitacionals s'ha de disposar duna mínima borsa per fer-ho.  
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El Sr. Cornellà comenta que és evident que la borsa té aquesta problemàtica. Explica que 
al seu municipi fa un any que té l'oficina i no hi ha cap pis a la borsa de lloguer. Aquest és 
un tema que s'hauria de treballar. S'hauria d'aconseguir que més gent hi confiés. Pensa 
que una part del problema rau en que l'oficina se centra molt en atendre la gent amb 
necessitats i potser no se centren prou en anar a buscar els propietaris. És evident que 
han d'ajudar als ciutadans amb problemes per tal de buscar-los solucions però haurien de 
realitzar més gestions amb els bancs per aconseguir els seus pisos. Aquesta resposta  
que es va parlar amb La Caixa ja l'ha sentida altres anys però any rere any no s'avança i 
tenen els mateixos pisos. Sap que és difícil perquè des del seu ajuntament també ho 
intenten i no hi ha manera. Creu que s'hauria d'anar a buscar els propietaris i vendre'ls els 
avantatges que suposa estar a la borsa de lloguer. Comenta que un dels problemes que 
ha detectat i que li ha tramès el regidor habitatge és el preu. A partir d'un preu no es 
poden demanar ajudes. Aquest és un problema en pobles com el seu en els que hi ha una 
demanda més elevada que l'oferta existent. Els preus no es poden regular. Molts dels 
propietaris no tenen consciencia social i per tant no tenen cap interès en posar els seus 
pisos a la borsa. Saben que els poden llogar al mercat lliure per uns preus més alts. 
Pensa que s'hauria de parlar amb qui correspongui d'Habitatge a una instància superior al 
Consell Comarcal per tal de que els preus no estiguin unificats. Cada poble té una realitat 
diferent. S'haurien d'estipular en funció de l'oferta i la demanda existent. Explica que al 
seu municipi és el segon any que aproven una subvenció per tal que els propietaris posin 
el seu pis a la borsa de lloguer social però no s'hi presenta ningú. Creu que s'han de 
pensar molt bé les mesures que s'han de prendre i estudiar la possibilitat de modificar els 
preus en funció del municipi on es trobi ubicat l'habitatge. Sap que aquest és un tema que 
no depèn del Consell però és podria traslladar més amunt.  
 
El Sr. Garcia comenta que el tema del preu limita molt. Molts dels propietaris no estan 
interessats per fer-ho a preus baixos. S'hauria d'intentar, parlant amb institucions 
superiors a la nostra, que s'incrementi una mica aquest preu. Suposa que a nivell de 
conjunt del país hi ha llocs en els que aquests estan ajustats però sobretot a la zona de 
Girona és molt més complicat. Al seu poble tenen la mateixa problemàtica. Explica que 
han creat un grup de treball de quatre persones amb la participació de serveis socials. 
Intentaran valorar quines mesures es poden emprendre per tal de millorar aquest aspecte. 
S'ha de buscar una manera d'incentivar la població en aquest sentit. Reitera que és una 
tasca complicada.  
 
El Sr Busquets comenta que recullen totes les aportacions realitzades. Manifesta que ell 
va ser present a les negociacions amb les entitats bancàries i és un drama, tens la 
sensació d'estar picant ferro fred però se seguirà insistint.  
 
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; 
 
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 i 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; 
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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 2017; 
 
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 2017. 

 
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 i 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; 
 
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 2017; 
 
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 
2017. 

 
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. 
 
12. Aprovació del text del conveni de col·laboració: 
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1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 
funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge. 
2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al funcionament 
d’un punt d'informació local d’habitatge. 
3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al 
funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge. 
 
El Sr. Garcia explica es tracta de la renovació dels convenis pel funcionament d‟un punt 
d'informació local d‟habitatge als ajuntaments de Cassà de la Selva, Celrà i Llagostera. 
Aquests es renoven per dos anys. La voluntat és apropar aquesta informació, que es 
presta des de la seu del Consell, als municipis de la comarca. L'any 2010 es va signar un 
primer conveni amb l'Ajuntament de Llagostera. L'any passat amb els ajuntaments de 
Celrà, Cassà de la Selva, Sant Gregori i Bescanó. Aquest mes de febrer hem posat en 
marxa el conveni amb l'Ajuntament de Sarrià de Ter. Aquest convenis tindran una durada 
de 2 anys: des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019. El cost d'aquest 
serveis és de 65 euros per dia més el cost del desplaçament del tècnic. Explica que és 
possible que es percebi una subvenció de la Diputació en aquest sentit. Si es percep 
aquest cost pels municipis es reduirà. La subvenció percebuda per l'any 2016 va ser a 
Cassà i Llagostera de 2.000 euros per a cadascun i a Celrà 1.000 euros. Recorda que als 
municipis de Cassà de la Selva i Llagostera el tècnic s'hi desplaça amb una una 
periodicitat setmanal i a Celrà un cop cada dues setmanes.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d‟habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l‟Agència de 
l‟Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2015; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l‟Oficina d‟habitatge comarcal que dóna 
servei a 26 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d‟una 
oficina d‟habitatge pròpia) i engloba els serveis d‟assessorament i la tramitació d‟ajuts per 
al pagament del lloguer i expedients per a la rehabilitació d‟habitatges, així com la borsa 
d‟habitatge de lloguer protegit, el registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial, el 
servei ofideute de mediació hipotecària, altres ajuts i informacions en matèria d‟habitatge; 
 
Vist que en data 1 de març de 2016 es va signar un primer conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'obertura d'un 
Punt d'informació Local d'habitatge al municipi de Cassà de la Selva i es valora molt 
positivament la tasca feta fins ara; 
 
Atès que és voluntat d'ambdues institucions seguir col·laborant per al manteniment del 
Punt d'informació Local d'habitatge en el municipi de Cassà de la Selva a la vista de 
l'experiència d'aquest darrer any; 
 
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 Cassà de la Selva per al funcionament d‟un punt 
d'informació local d‟habitatge. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l‟Ajuntament de Cassà de la Selva. 
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Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d‟habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l‟Agència de 
l‟Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2015; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l‟Oficina d‟habitatge comarcal que dóna 
servei a 26 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d‟una 
oficina d‟habitatge pròpia) i engloba els serveis d‟assessorament i la tramitació d‟ajuts per 
al pagament del lloguer i expedients per a la rehabilitació d‟habitatges, així com la borsa 
d‟habitatge de lloguer protegit, el registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial, el 
servei ofideute de mediació hipotecària, altres ajuts i informacions en matèria d‟habitatge; 
 
Vist que en data 1 de febrer de 2016 es va signar un primer conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per a l'obertura d'un Punt 
d'informació Local d'habitatge al municipi de Celrà i es valora molt positivament la tasca 
feta fins ara; 
 
Atès que és voluntat d'ambdues institucions seguir col·laborant per al manteniment del 
Punt d'informació Local d'habitatge en el municipi de Celrà a la vista de l'experiència 
d'aquest darrer any; 
 
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 Celrà per al funcionament d‟un punt d'informació 
local d‟habitatge. 

 
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. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d‟habitatge en virtut de l'addenda al conveni signada amb l‟Agència de 
l‟Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 31 de desembre de 2015; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l‟Oficina d‟habitatge comarcal que dóna 
servei a 26 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d‟una 
oficina d‟habitatge pròpia) i engloba els serveis d‟assessorament i la tramitació d‟ajuts per 
al pagament del lloguer i expedients per a la rehabilitació d‟habitatges, així com la borsa 
d‟habitatge de lloguer protegit, el registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial, el 
servei ofideute de mediació hipotecària, altres ajuts i informacions en matèria d‟habitatge; 
 
Vist que en data 22 de juny de 2010 es va signar un primer conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per a l'obertura d'un Punt 
d'informació Local d'habitatge al municipi de Llagostera i es valora molt positivament la 
tasca feta fins ara; 
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Atès que és voluntat d'ambdues institucions seguir col·laborant per al manteniment del 
Punt d'informació Local d'habitatge en el municipi de Llagostera a la vista de l'experiència 
d'aquest darrer any; 
 
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 funcionament d‟un punt 
d'informació local d‟habitatge. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l‟Ajuntament de Llagostera. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d‟aquest acord. 
 
13. Aprovació de la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental. 
 
El Sr. Roca explica que aquesta comissió és l'encarregada de dur a terme les funcions de: 
verificació, avaluació i informe tècnic dels projectes, avaluacions ambientals i actes de 
control de les activitats subjectes segons la normativa. Amb la nova composició té un total 
de cinc membres. Fins ara estava formada per set membres. S'ha aprofitat que el 
veterinari i el metge, membres d'aquesta, es jubilaven. A partir d'ara estarà formada 
íntegrament per personal tècnic del Consell i si cal emetre informes que requereixin un 
metge o un veterinari es demanarà al departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 14 d‟octubre de 1999 va 
constituir la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental (PCAA) encarregada de dur a 
terme les funcions de verificació, avaluació i informe tècnic dels projectes, avaluacions 
ambientals i actes de control de les activitats sotmeses als diferents règims d'intervenció 
en el que participen; 
 
Vista la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCA) i el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s‟aprova el catàleg 
d‟activitats i centres obligats a adoptar mesures d‟autoprotecció i es fixa el contingut 
d‟aquestes mesures; 
 
Vist que mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de 28 de juliol de 
2011, es va canviar el nom de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental pel de 
Comissió Tècnica d‟Avaluació Ambiental (CTAA) i es va aprovar la composició dels seus 
membres, de conformitat amb el que regula Llei 20/2009, de 4 de desembre; 
 
Atès que es considera adient que els membres que componen la CTAA siguin adequats a 
les necessitats tècniques que demanden els expedients que examina la CTAA; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Designar que la Comissió Tècnica d‟Avaluació Ambiental estigui integrada 
pels membres següents: 

 Presidència: 
 el president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal 
 Vocals: 
 l‟arquitecte del Consell Comarcal del Gironès 
 l‟enginyer del Consell Comarcal del Gironès 
 la gerent del Consell Comarcal del Gironès 
 Secretaria: 

el secretari del Consell Comarcal del Gironès (amb veu i sense vot) 
 
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. 
 
14. Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una depuradora a 
Fellines" de l'Ajuntament de Viladasens i d'aprovació del text del conveni respectiu. 
 
El Sr. Garcia explica que es tracta d'establir un conveni entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'ajuntament de Viladasens perquè el consell comarcal realitzi les competències 
pel que fa a la contractació, execució i direcció d'obra de la construcció d'una depuradora 
a Fellines. El projecte tècnic té un pressupost que ascendeix a 48.709,01 euros IVA 
inclòs.  
 
La Sra. Pineda pregunta si el cost d'aquesta depuradora es finança amb fons propis de 
l'Ajuntament de Viladasens o tenen alguna subvenció.  
 
El Sr. Garcia respon que es disposa d'una subvenció de la Diputació de Girona.  
 
Vist que l‟Ajuntament de Viladasens, mitjançant acord del Ple de data 20 de gener de 
2017, va aprovar delegar en favor del Consell Comarcal del Gironès la competència 
municipal en relació amb la contractació i execució de l'obra titulada "Construcció d'una 
depuradora a Fellines"; 

Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament de Viladasens 
subscriure un conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament 
de Viladasens per l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i 
direcció de l'obra titulada "Construcció d'una depuradora a Fellines"; 
 
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 
Viladasens per l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i 
direcció de l'obra titulada "Construcció d'una depuradora a Fellines"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Acceptar la delegació de l'exercici de les competències municipals de 

contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una 
depuradora a Fellines" de l'Ajuntament de Viladasens. 

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

l'Ajuntament de Viladasens per l'exercici de les competències municipals de 
contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una 
depuradora a Fellines". 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens. 
 
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. 
 
15. Aprovació del text del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per a la prestació  del servei de recollida i 
transport del rebuig, del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, 
vidre i envasos, del servei de recollida de voluminosos i del servei de neteja viària. 
 
El Sr. Roca explica que es tracta de l'adhesió de l'Ajuntament de Sarrià de Ter al conveni 
marc existent per la prestació del servei de recollida i transport del rebuig, el servei de 
recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos, el servei de recollida de 
voluminosos i el servei de neteja viària. Es començarà a prestar en les properes 
setmanes.  
 
Atès que d‟acord amb el Programa d‟actuació comarcal, el Consell Comarcal pot exercir 
les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca 
de forma voluntària i, per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei 
a prestar o l‟activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa 
d'actuació comarcal (PAC); 
 
Vist que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida selectiva i 
tractament de les fraccions de paper, vidre i envasos dels residus municipals dels 
municipis de la comarca, les fraccions rebuig i la fracció orgànica, voluminosos i residus 
vegetals; 
 
Atès que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquests serveis a la 
majoria dels municipis de la comarca; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta ja per delegació de l'Ajuntament de Sarrià 
de Ter el servei de recollida i tractament de la fracció orgànica i el servei de deixalleria; 
 
Atès que d'acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el 
reciclatge i el tractament dels residus municipals que s‟originen en l‟àmbit de llur 
jurisdicció, i han de promoure la valorització dels residus en el marc del programa general 
que formuli la Generalitat; 
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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 efectuada per 

l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la prestació  del servei de recollida i 
transport del rebuig, del servei de recollida selectiva i valorització del paper i 
cartró, vidre i envasos, del servei de recollida de voluminosos i del servei de 
neteja viària i aprovar el text del conveni de delegació entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l‟Ajuntament de Sarrià de Ter, per a la prestació  del 
servei de recollida i transport del rebuig, del servei de recollida selectiva i 
valorització del paper i cartró, vidre i envasos, del servei de recollida de 
voluminosos i del servei de neteja viària. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
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 del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i la 
Fundació Privada Gentis de cessió d'ús de part de l'espai de l'equipament Centre de 
Visitants del Gironès. 
 
El Sr. Vidal informa que el passat divendres es va inaugurar l'ateneu cooperatiu al Centre 
de Visitants de Sarrià de Ter. Aquest forma part dels 10 ateneus escampats per tot el 
territori. En aquest projecte hi participen 24 entitats públiques i privades. El Centre vol 
esdevenir un espai de referència pel que fa a l'impuls en el territori de l'economia social. 
Dona algunes dades: en el conjunt del territori català hi ha 4.000 cooperatives, a les 
comarques gironines en tenim 246 de les quals 177 es van crear l'any 2016. Aquest 
sector, a les comarques gironines, té un llarg recorregut. Comenta que han acordat amb la 
Diputació de Girona que hi participaran fent un anàlisi i una diagnosi de l'economia social i 
el cooperativisme a les comarques gironines. Li consta que en algun altre territori es va 
intentar presentar algun projecte similar. En el cas del Gironès fa mesos que hi treballen i 
no ha estat una trajectòria fàcil. Algú havia de liderar aquest projecte i en el nostre cas ha 
estat la Fundació Gentis. Estan satisfets que finalment a les comarques gironines en 
tenim una i concretament a la comarca del Gironès.  
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès col·laborar en la promoció i 
dinamització de l'economia social cooperativa a la comarca i alhora contribuir a la creació 
d'ocupació estable i de qualitat; 
 
Vista la Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions per a projectes generadors 
d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la xarxa d'ateneus 
cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del 
programa Aracoop, de data 19 de desembre de 2016, del director general d'Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, 
atorgant a la Fundació Privada Gentis una subvenció per import de 214.833,04 € per crear 
un Ateneu Cooperatiu a l'àmbit territorial de Girona; 
 
Atès que la Fundació Privada Gentis, entitat sense finalitat de lucre, juntament amb les 
entitats següents: Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, 
CP'AC, Clúster Èxit (Fundació Ramon Noguera, Ecosol i Fundació Drissa), Cooperativa 
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Avancem Santa Clara i IDÀRIA, i els Ajuntaments de Celrà, Vilablareix, Sarrià de Ter i 
Olot, s'han agrupat per crear i impulsar nous llocs de treball, promocionant l'economia 
social i les organitzacions cooperatives; 
 
Atesa la necessitat de disposar d'un espai a la comarca per a desenvolupar el projecte de 
Xarxa d'Ateneu Cooperatiu, com a estratègia territorial de desenvolupament econòmic. 
 
Considerant que l'equipament del Centre de Visitants del Gironès reuneix les 
característiques idònies per poder aixoplugar l'equip tècnic que ha d'impulsar el projecte 
d'economia social; 
 
Vist el que es disposa en la clàusula 4a del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter de 17 de març de 2010, de cessió 
d'ús d'una finca per a la construcció del Centre de Visitants del Gironès, en el sentit que 
si, transcorreguts els cinc primers anys, el servei no disposés de viabilitat econòmica 
degudament justificada, es pot canviar l'ús, sempre que es destini a una finalitat de servei 
públic dins l'àmbit de les competències i atribucions pròpies del Consell Comarcal, prèvia 
informació a l'Ajuntament de Sarrià de Ter; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Cedir temporalment, fins a 31 de desembre de 2017, a la Fundació Privada 

Gentis amb NIF G17679267 domiciliada al Passeig General Mendoza núm. 7, 
entresòl 1a de Girona, legalment constituïda i inscrita al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2337, l'ús de part del 
bé patrimonial següent: finca de 863,90 m2 de superfície útil que es situa al 
bloc 9 PMV Cobega amb façana a l'aviguda de França, 221 del municipi de 
Sarrià de Ter inscrita al Registre de la Propietat de Girona núm. 4, al volum 
4124, llibre 100 de Sarrià de Ter, inscripció 3A, foli 1, finca 4037. 

 La finca és de titularitat de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i en té cedit l'ús al 
Consell Comarcal del Gironès. 

 La cessió de part de l'ús a la Fundació Gentis és amb la finalitat de destinar-
lo a l'acolliment temporal de futures cooperatives que es constitueixin a la 
comarca i ajudar a què l'equipament actual del Centre de Visitants pugui ser 
seu social de les mateixes. 

 La part de l'ús que es cedeix és la següent: espai ubicat a la planta baixa de 
l'equipament, zona oest, per instal·lar les taules dels tres tècnics que 
desenvoluparan el projecte d'Ateneu. 

 Consta a l'expedient un plànol on es grafien els espais dels quals es cedeix 
l'ús a Gentis.  

 
Segon. Sotmetre l'anterior cessió d'ús a les condicions següents que haurà de 

complir Gentis: 
- adoptar les mesures oportunes per a coordinar el bon funcionament de les 

activitats a desenvolupar en l'equipament; 
- tenir cura dels espais i conservar en bon estat el mobiliari i els equips que 

utilitzin; 
- contractar una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi sense 

limitació la reparació dels possibles danys en les instal·lacions i materials i 
la indemnització per danys a persones i béns aliens, així com de robatori; 
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- respondre dels danys que es puguin ocasionar als béns i a les 
instal·lacions cedides; 

- no utilitzar l'equipament i les instal·lacions per a finalitats diferents de les 
establertes en el conveni; 

- adquirir el mobiliari d'oficina, el material fungible i els equips informàtics de 
treball necessaris pel personal tècnic destinat a l'Ateneu Cooperatiu; 

- adquirir els rètols i altres elements de senyalització que es considerin 
necessaris per a la difusió de l'Ateneu Cooperatiu, prèvia conformitat del 
Consell Comarcal que vetllarà per tal de fer-los compatibles amb la 
senyalització actual corresponent a l'Oficina d'informació turística; 

- contractar la instal·lació del servei de telefonia i d'Internet propi de l'Ateneu 
Cooperatiu; 

- informar al Consell Comarcal de totes les circumstàncies que afectin el bon 
funcionament de la instal·lació; 

- fer-se càrrec de l'obertura i el tancament de l'edifici, mitjançant la persona 
designada per l'entitat com a responsable i dipositària de les claus i del codi 
d'alarma; 

- abonar el cost corresponent a la cessió d'ús, en els termes pactats en el 
conveni. 

- acceptar per part de la Fundació i als efectes previstos a l'art. 75 del Decret 
336/1998, de 7 d'octubre, la manca total de relació de dependència de la 
Fundació amb el Consell Comarcal del Gironès, als efectes de l'art. 121 de 
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal; 

- formular la sol·licitud d'autorització al consell comarcal per acollir les 
cooperatives que s'integrin. 

   
Tercer. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils i 

a l'e-tauler als efectes del que determina l'article 75 del Decret 336/1988, de 
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni i dels ens locals. 

 
Quart. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin formulat al·legacions o 

reclamacions, el president del Consell quedarà facultat per signar el conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i la Fundació Privada Gentis de cessió 
d'ús de part de l'espai de l'equipament Centre de Visitants del Gironès. 

 
Cinquè. Condicionar l'eficàcia d'aquest acord al compliment de les condicions que 

consten en el conveni de data 17 de marc de 2010 entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter i que aquest accepti la cessió de 
part de l'ús de l'espai referenciat a la Fundació privada Gentis. 

 
Sisè. Mantenir la qualificació del dret d'ús com a servei públic, excepcionant els 

espais a cedir quin ús es considerarà patrimonial. 
 
17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 21 de novembre de 2016, i aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal del 
Gironès a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites 
com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya signat en data 7 de 
setembre de 2016. 
 
El Sr. Vidal comenta que amb el text del punt de l'ordre del dia queda molt clar i ho poden 
passar a votació.   
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Vist l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 7 de setembre de 2016; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès té interès en adherir-se a l'acord per a participar 
en els programes de Treball i Formació promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de 
novembre de 2016, mitjançant el qual s'aprova l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès 
a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya signat en data 7 de setembre de 2016; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 8 de febrer de 2017; 
 
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 21 de novembre de 2016, i aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del 
Gironès a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
signat en data 7 de setembre de 2016. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
18. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 12 de gener de 2017, i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el 
Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per 
l'ocupació". 
 
El Sr. Vidal explica que actualment tenim dos grups de joves per l'ocupació. El que fa 
referència al 2015 s'acabarà aquest mes de març de 2017. Pel que fa la convocatòria de 
2016 hi participen 15 joves que portaran a terme formació en temes d'atenció al client amb 
una durada de 200 hores. Aquest curs s'imparteix des del passat dilluns al Centre de 
Visitants. Durant tot el programa es realitzaran tutories de seguiment per millorar les 
competències dels joves i facilitar la seva incorporació ja sigui al món laboral o el seu 
retorn al sistema eductiu. En alguns casos es matricularan a les escoles d'adults.  
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya; 
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Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de gener de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya; 
 
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 de gener de 2017, i aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el 
marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya "Joves per l'ocupació", tramès pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l‟execució d'aquest acord. 
 
19. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió: 
1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al 
municipi de Cassà de la Selva. 
2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació 
de centre obert. 
3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació 
del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi 
de Quart. 
4) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la 
contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida. 
5) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida. 
 
El president explica que fa referència a diferents fitxes del contracte programa. Aquests 
cinc punts es separen per cadascun dels municipis on es desenvoluparan aquests 
programes. En aquest punt s'aproven els convenis per tal de fer el traspàs de la fitxa 
corresponent als diferents municipis amb les condicions que estableixen aquests.  
 
Vist que és d‟interès comú desenvolupar actuacions per a atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració 
social i l‟adquisició d‟aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant els dèficits socioeducatius; 
 
Atès que el Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, 
signat per la presidència del Consell en data 27 de juliol de 2016, estableix en la seva fitxa 
núm. 2.2 (Programes d‟atenció social i educativa davant les situacions de risc) que 
subvenciona al Consell Comarcal el cost del programa d‟atenció social i educativa davant 
les situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva; 



 
 

24 
 

 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Gironès i l‟Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del 
programa d‟atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi 
de Cassà de la Selva. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
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. 
 
 
Vist que és d‟interès comú desenvolupar actuacions per a atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració 
social i l‟adquisició d‟aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant els dèficits socioeducatius; 
 
Atès que l‟Ajuntament de Celrà ofereix el servei de centre obert a tots els infants i 
adolescents en situació de risc del seu municipi; 
 
Atès que el Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, 
signat per la presidència del Consell en data 27 de juliol de 2016, estableix en la seva fitxa 
núm. 2.1 (Serveis d‟intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 
servei de centre obert) que subvenciona al Consell Comarcal la prestació del centre obert 
de l‟Ajuntament de Celrà; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Gironès i l‟Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert. 
 
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. 
 
Vist que és d‟interès comú desenvolupar actuacions per a atendre a tots els infants i 
adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració 
social i l‟adquisició d‟aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant els dèficits socioeducatius; 
 
Atès que el Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, 
signat per la presidència del Consell en data 27 de juliol de 2016, estableix en la seva fitxa 
núm. 2.2 (Programes d‟atenció social i educativa davant les situacions de risc) que 
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subvenciona al Consell Comarcal el cost del programa d‟atenció social i educativa davant 
les situacions de risc al municipi de Quart; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Gironès i l‟Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d‟atenció 
social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Quart. 
 
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. 
 
Vist que és d‟interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d‟acollida, la promoció de la igualtat d‟oportunitats i de l‟acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any; 
 
Atesa la importància de mantenir actuacions que s‟emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 
serveis públics a les demandes d‟una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on s‟esdevenen els processos 
d‟integració i que es van iniciar el 2005; 
 
Vist que aquesta coordinació i cooperació interadministrativa amb els ajuntaments de més 
de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals per Contracte 
programa, ha permès establir de forma precisa els objectius dels diferents programes, els 
mitjans i instruments adients per dur-los a terme, els requisits de qualitat en la gestió dels 
serveis i l‟establiment dels indicadors necessaris per a l‟avaluació continuada de la gestió; 
 
Atès que el Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, 
signat per la presidència del Consell en data 27 de juliol de 2016, estableix en la seva fitxa 
núm. 7 (Acollida i integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al 
Consell Comarcal el cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis 
d‟acollida de l‟Ajuntament de Llagostera; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Gironès i l‟Ajuntament de Llagostera per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d'acollida. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Llagostera. 
 
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. 
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Vist que és d‟interès comú desenvolupar actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d‟acollida, la promoció de la igualtat d‟oportunitats i de l‟acomodació, tot 
seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la immigració, aprovat pel 
Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any; 
 
Atesa la importància de mantenir actuacions que s‟emmarquen dins les polítiques de 
cooperació i coordinació interadministrativa que permetin adaptar les polítiques i els 
serveis públics a les demandes d‟una societat més diversa, es considera necessari 
mantenir la línia d'ajuts per a les administracions locals on s‟esdevenen els processos 
d‟integració i que es van iniciar el 2005; 
 
Vist que aquesta coordinació i cooperació interadministrativa amb els ajuntaments de més 
de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals per Contracte 
programa, ha permès establir de forma precisa els objectius dels diferents programes, els 
mitjans i instruments adients per dur-los a terme, els requisits de qualitat en la gestió dels 
serveis i l‟establiment dels indicadors necessaris per a l‟avaluació continuada de la gestió; 
 
Atès que el Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, 
signat per la presidència del Consell en data 27 de juliol de 2016, estableix en la seva fitxa 
núm. 7 (Acollida i integració de persones estrangeres immigrades) que subvenciona al 
Consell Comarcal el cost de la contractació de professionals en el marc dels serveis 
d‟acollida de l‟Ajuntament de Cassà de la Selva; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 

del Gironès i l‟Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de 
professionals en el marc dels serveis d'acollida. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
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. Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge. 
 
El president manifesta que es tracta d'una moció referent al benefici fiscal en l'IBI de les 
autopistes de peatge. Aquesta està sotasignada per tots els grups amb l'excepció del grup 
del PP. Li donem suport des del Consell Comarcal perquè aporta un benefici a una sèrie 
de municipis afectats de la nostra comarca. És important que aquests ajuntaments puguin 
recaptar l'IBI corresponent i que no es torni a aplicar la bonificació existent fins ara.  
 
La Sra. Pujola comenta que el seu grup coincideix en el sentit de la moció i entenem que 
és de justícia que l'IBI sigui abonat als municipis per on transcorren les autopistes. 
Discrepen de la culpabilitat únicament a l'Estat que es desprèn d'aquesta moció. Sembla 
que les autopistes estiguin només en mans de l'Estat quan també n'hi ha de gestió de la 
Generalitat de Catalunya. Pot entendre que és sempre més interessant carregar contra 
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tercers que assumir les responsabilitats personals però s'han deixat de tractar en aquesta 
moció les autopistes que depenen de la Generalitat de Catalunya i que avui els seus 
partits encara mantenen amb les mateixes mancances que abans d'entrar al govern. Des 
del seu grup coincideixen en la necessitat del cobrament del 100% de l'IBI a l'empresa 
concessionària sense cap tipus de bonificació però també sol·liciten al govern de la 
Generalitat de Catalunya que faci arribar còpia als municipis afectats dels informes a que 
fa referència la resolució 306/11 del Parlament de Catalunya aprovada en sessió plenària 
el dia 6 d'octubre. Aquesta en primer lloc havia d'incloure, per totes les autopistes 
catalanes: la data d'adjudicació inicial, la data de formalització de les prorrogues 
concedides, les contrapartides exigides per la concessió d'aquestes prorrogues i els 
terminis actuals de concessió de les autopistes. En segon lloc un balanç econòmic de 
cadascuna de les concessions a 31 de desembre detallant les inversions efectuades per 
les empreses concessionàries i les despeses i ingressos de les mateixes. Finalment havia 
de contenir una previsió del balanç econòmic a data de finalització de cadascuna de les 
concessions on es tingui en compte les inversions realitzades, les inversions previstes i on 
quedi reflectit una estimació de qualsevol cost que pugui haver d'assumir l'administració 
per fer efectiva aquesta liquidació. Des del seu grup demanen que des del Consell s'insti 
al govern de la Generalitat de Catalunya a no prorrogar cap de les concessions de les que 
n'és titular ni cap dels beneficis fiscals concedits.  
 
La Sra. Veray anuncia la seva abstenció en la votació d'aquesta moció. La Sra. Pujola hi 
ha fet referència. Comenta que pot estar d'acord en el fons de la moció però no en la part 
expositiva. Creu que s'oblida que una gran part de les autopistes de peatge són 
gestionades per la Generalitat de Catalunya i demana que quan es presentin mocions 
d'aquest tipus no es carregui sempre només contra el govern de l'Estat. Sap que no els 
agrada fer-ho però manifesta que s'ha de ser curós. Si es vol pensar amb els municipis 
també s'hi ha d'incloure el govern de la Generalitat de Catalunya malgrat sigui del mateix 
color polític.  
 
La Sra. Pineda comenta que és de justícia que els municipis que han de partir el pas de 
l'autopista pels seus territoris rebin, com a mínim, el pagament de l'IBI que els hi pertoca. 
No hi ha d'haver aquest tipus de bonificacions que l'Estat no compensa per cap altra 
banda. Hi ha molts municipis que ho pateixen. Pel que fa les intervencions de les dues 
conselleres que l'han precedit també les subscriuen perquè és igual de qui sigui la 
titularitat de les autopistes o qui en gestioni la concessió en definitiva els perjudicats 
sempre són els municipis.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que és evident que els municipis han de cobrar l'IBI que els 
pertoca. Vol deixar constància, tant per de la Generalitat com per part de l'Estat, que tots 
saben com acaba això. És evident que els municipis han de cobrar l'IBI però és 
imprescindible que el cobrin dels beneficis d'aquestes empreses. En cap cas ha de 
suposar un encariment de les autopistes. Tots saben qui acaba pagant totes aquestes 
bromes. Aquestes empreses no solen voler perdre diners dels seus guanys. És molt 
important que no repercuteixin aquesta pèrdua de guanys en els ciutadans sinó que 
paguin l'IBI que els hi correspon però amb els preus actuals i si pogués ser inferiors.  
 
El Sr. Puigtió agraeix la presentació d'aquesta moció com a part perjudicada pel pas de 
les autopistes. Els pobles que ho pateixen tenen un dia a dia molt complicat. Aquests 
imports que rebran no els eliminarà els problemes de soroll i de desenvolupament dels 
municipis. Agraeix per part dels pobles afectats al consell que avui s'aprovi aquesta 
moció.  
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El president recull les aportacions que s'han fet però en el cas de la comarca del Gironès 
només hi ha autopistes de titularitat estatal. El requeriment es fa a l'estat perquè és el que 
afecta als municipis de la comarca.  
 
El món local pateix les disfuncions d‟un sistema de finançament municipal que s‟ha 
demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments. 
A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de 
finançament més just, l‟Estat espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un 
impacte negatiu en les finances locals, sense articular les corresponents compensacions 
econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients. 
 
L‟atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de 
peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l‟Estat espanyol ha repercutit 
directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l‟Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d‟un 
benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici 
que s‟estendria com a màxim fins a la finalització de la concessió tal com estableix l‟article 
12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i explotació d‟autopistes en règim de 
concessió. 
 
La posterior aprovació de la Llei d‟Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana en 
l‟Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona, s‟establia la 
transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de 
la seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992. 
 
Aquesta mesura adoptada per l‟Estat espanyol repercutia directament sobre els ingressos 
municipals, reduint la recaptació de l‟IBI provinent de les autopistes. Diversos municipis 
van considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a l‟Estat en la 
mesura que una llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i 
emparant-se en l‟article 9.2 de la pròpia llei d‟hisendes locals, que estableix que “les lleis 
per les quals s‟estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les 
fórmules de compensació que corresponguin”. 
 
Per la seva banda, l‟Estat sempre s‟ha negat a compensar els municipis afectats 
provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables 
als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la 
raó a l‟Estat. 
 
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes 
de peatge va provocar l‟ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells el de 
l‟Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l‟Estat espanyol mostrava la seva 
deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant els interessos de les 
grans empreses concessionàries. 
 
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 d’octubre, 
pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de “Autopistas, 
Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La clàusula V del conveni que 
figura a l‟Annex d‟aquest decret estableix que, malgrat la concessió s‟estén fins al 31 
d‟agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l‟article 12.a) de la llei 8/1972 es 
mantindrien només fins al 31 d‟agost del 2016. Per tant, a partir d‟aquest any 2017 les 
empreses concessionàries han d‟abonar el 100% de l‟IBI corresponent a les autopistes. 
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Els municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams 
de pagament de les següents autopistes: 

 AP-7, de La Jonquera a Tarragona 

 AP-2, d‟Aitona a Banyeres del Penedès 

 C-32, de Montgat a Palafolls 

 C-33, Barcelona a Montmeló 
 
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes 
hauran d‟abonar 20,9M€ a l‟Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, 
durant el període 2017-2021, a raó d‟un 20% anual.  
 
Les contínues mesures adoptades els darrers anys per l‟Estat espanyol en favor de les 
grans corporacions en àmbits estratègics com l‟energia, telecomunicacions, 
infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d‟aquest benefici fiscal 
que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes. 

 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada amb el vot a favor de CiU, ERC-AM, CUP-
PA, PSC-CP, ICV-EUiA-EPM-BCN EN COMÚ-GUANYEM BCN-E, de C's i l'abstenció del 
PPC. 
 
En conseqüència, s'adopta l'acord següent: 
 
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes 
encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l‟IBI que facin les 
gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de l‟IBI 
a l‟empresa concessionària. 
 
Segon. Demanar al Govern de l‟Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada 
a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge. 
 
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l‟Estat espanyol que en cap 
cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que 
paguen les persones usuàries. 
 
Quart. Instar al Govern de l‟Estat espanyol que destini els imports pendents d‟abonar pels 
concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la 
bonificació del 95% en l‟IBI de les autopistes. 
 
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà 
dels terminis establerts per la normativa vigent.   
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l‟Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
21. Moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de 
transparència i participació en organismes i ens autònoms. 
 
El president explica que com a consell comarcal tenim membres d'aquest plenari que 
formen part d'altres organismes. És important que tots en tinguem control, hi hagi una 
major transparència i que la feina que es faci es resolgui amb màxima eficiència. S'ha de 
tenir informació del que s'està fent i del que representa. A través d'aquesta moció s'insta a 
tots els organismes als quals algun membre del Consell en forma part per tal que ens 
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indiquin el percentatge de participació, el tipus de representació i el grau d'implicació que 
hi té el Consell tant pel que fa a les responsabilitats, deures i obligacions dels càrrecs que 
hi assisteixen com les del propi consell comarcal com a institució pública. S'elaborarà 
durant el primer trimestre d'aquest any un inventari de tots els ens autònoms empadronats 
en els que hi participa el consell comarcal on hi consti tota la informació anteriorment 
sol·licitada fent-la accessible a la ciutadania mitjançant la web. Comenta que també és 
importat que en aquest mateix plenari els representants del consell en algun organisme 
donin compte en el plenari de les reunions que s'han fet i els en facilitin la informació al 
respecte. Aquesta moció és sotasignada per tots els grups.   
 
D‟acord amb les normes de dret local, les administracions públiques poden prestar els 
seus serveis mitjançant la creació d‟organismes autònoms i societats mercantils i també, 
per a la gestió dels seus interessos o de l‟interès general, formar part de consorcis, 
fundacions o altres entitats amb el preceptiu acord del ple. 
 
Aquests ens o organismes gestionen una gran part de diner públic, i per tant, com a 
representants legals de les administracions públiques que en formem part, representants 
dels ciutadans, és important tenir un control estricte sobre la seva gestió. 
 
La designació del representant dels ens locals en aquests organismes externs es fa 
efectiva amb un acord de nomenament al Ple de cartipàs a principi de cada legislatura i 
amb una simple enumeració d‟òrgans col·legiats dels quals l‟ens local en formarà part. 
 
Aquesta simplicitatporta a una manca de control efectiu de l‟organisme. Amb aquesta 
manca de control, l‟Administració pot acabar essent representada en un organisme que, si 
acaba tenint problemes de funcionament, econòmics o de gestió pot acabar repercutint-li 
negativament i que en alguns casos hagi de fer front, per la responsabilitat adquirida, als 
dèficits econòmics. 
 
Aquestes situacions s‟han d‟evitar i la manera de fer-ho és preventivament, establint 
mecanismes i protocols que dotin de la màxima transparència, control i claredat en la 
gestió i en la nostra participació en aquells ens dels que en formem part, coadjuvant així 
els controls legals i econòmics ordinaris que la legislació vigent fixa per aquest tipus 
d‟organismes. 
 
Aquestes noves eines poden contenir, a títol d‟exemple: 

- Un inventari actualitzat dels ens dels quals forma part l‟administració, que contingui 

els càrrecs polítics que s‟hi assignen i informació sobre les funcions, utilitats, règim 

de funcionament, etc. 

- Aprovació d‟un protocol en el qual s‟hi indiquin les seves obligacions en quan a 

transparència i informació i que caldrà que sigui avalat per l‟administració que hi 

assigna un representant. 

- Fixar un sistema de control financer que contingui, entre d‟altres, la informació 

econòmica que s‟ha de retre, i possibilitar-ne el control fiscal per part dels serveis 

econòmics de l‟administració que hi assigna un representant, amb la suficient 

antelació per a poder-ho estudiar. 

- Elaboració d‟un codi de conducta al qual s‟hi hagin de subscriure tant l‟ens 

participat com el representant de l‟administració que hi assigna un representant. 
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En qualsevol dels casos, totes aquelles eines que serveixin per dotar d‟una major 
transparència, possibilitar un major control i assegurar l„eficiència en les relacions amb 
l‟ens i totes les garanties per a l‟Administració que hi participa. 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència, s'adopta l'acord següent: 
 
Primer. Instar a tots els organismes els quals algun membre del Consell Comarcal 

del Gironès en forma part, per tal que indiquin en cada cas el percentatge de 
participació, el tipus de representació i les implicacions i el grau d‟implicació 
que hi té el Consell Comarcal del Gironès, tant pel que fa a les 
responsabilitats, deures i obligacions dels càrrecs que hi assisteixen com a 
representants, com pel propi Consell Comarcal del Gironèscom a institució 
pública. 

 
Segon. Elaborar, durant el primer semestre de 2017, l‟inventari de tots els ens 

autònoms (patronats, fundacions, consorcis, empreses públiques o mixtes) 
dels quals participa el Consell Comarcal del Gironès, on hi consti tota la 
informació anteriorment sol·licitada. Fer accessible a la ciutadania aquesta 
informació mitjançant el lloc web del Consell Comarcal del Gironès. 

 
Tercer. Donar compte en sessions plenàries del Consell Comarcal del Gironès de 
  totes les reunions o consells d‟administració que es vagin realitzant al llarg 
  del curs, per tal d'informar a tots els consellers i conselleres comarcals i per 
  tal que en puguin fer el corresponent seguiment. 
 
22.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
23. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Palacio comenta que van rebre l'avaluació de la campanya del Super Gironès. Ha 
estat observant les dades i sobretot el desenvolupament d'aquesta avaluació. Hi veu una 
part positiva que és que s'ha incrementat un 8,7% l'índex de reciclatge. Tenint en compte 
que aquesta dada és positiva li agradaria saber si s'han tingut en compte indicadors per 
valorar si aquest era l'objectiu proposat amb la inversió de temps, diners i energia feta per 
part del Consell en una campanya d'aquest tipus. Fer una avaluació sense indicadors 
significa una manca de previsió. Per altra banda també vol saber quina inversió s'ha fet en 
aquesta campanya i si es té pensat tornar-la a fer.  
 
El Sr. Roca recorda que es va trametre tota aquesta informació a tots els consellers i 
conselleres mitjançant la web comarcal. Des del Consell es valora la campanya Super 
Gironès realitzada durant els mesos d'abril i maig de 2016 molt positivament. Es van 
incrementar els índex de reciclatge. Aquest és un indicador que esperaven complir. 
Aquest s'ha incrementat i és molt positiu. La setmana passada es van reunir amb el 
director de l'Agència de Residus Catalunya. Explica que la mitjana de Catalunya de 
reciclatge és d'un 40% i a la comarca del Gironès és d'un 45%. Aquesta xifra és fruit de 
molts anys de campanyes de sensibilització. Aquesta del Super Gironès va ser una 
campanya bastant potent. Per tal d'aprofitar els seus recursos i el material  ara els 
tornaran a utilitzar en una campanya a les escoles per fomentar la recollida d'orgànica. 
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Comenta que la matèria orgànica és un residu que sol embrutar molt les deixalles i les 
plantes de reciclatge. El cost de la campanya ha estat d'uns 30.000 euros finançats per 
Ecoembes.  
 
El Sr. Palacio respon que li sembla correcte que s'hagi incrementat però sincerament creu 
que no hi ha cap relació directe entre la campanya i aquest increment o de fet no poden 
demostrar aquesta relació. És cert que hi ha hagut un increment i també és cert el que diu 
el Director de l'Agència de Residus del percentatge de reciclatge del 44,9% però si parlem 
de quilos per habitant a nivell comarcal som els pitjors. Està bé veure els punts positius 
però manifesta que l'Alt Empordà, la Selva, el Baix Empordà, el Ripollès, la Garrotxa i el 
Pla de l'Estany son millors que nosaltres en els quilograms recollits segons la publicació 
que s'ha fet en el fòrum internacional de gestió de residus municipals portat a terme el dia 
7 de gener. Aquestes dades també s'han publicat al Punt Diari. Creu que s'han de tenir en 
compte. És cert que hi ha hagut un increment però reitera que no tenim un indicador que 
mostri una previsió respecte els objectius proposats. Creu que és una inversió molt gran 
en comparació amb altres campanyes que s'estan fent. Tenint en compte l'import que s'hi 
destina s'hauria d'haver fet aquesta previsió inicial.  
 
El Sr. Roca respon que les dades que els ha comentat no els hi consten. Les 
comprovaran. El model de reciclatge de cada municipi és un tema que es va parlar en el 
darrer Consell d'Alcaldes. És un tema que s'ha de parlar i s'ha d'anar ajustant. L'objectiu 
és millorar en el reciclatge i aquesta és la voluntat de les campanyes que es porten a 
terme amb tots els indicadors possibles.  
 
El Sr. Palacio manifesta que vol donar dues xifres que també s'han publicat: 184,93 
quilograms a l'any de recollida selectiva bruta i 225,96 quilograms de fracció resta.  
Vol formular una altra pregunta. Des de la Unió Europea s'ha redactat un dictamen 
respecte de les clàusules abusives, concretament respecte a la clàusula sòl. Pregunta si 
com a Consell, com a institució que està implicada en el tema d'habitatge, s'ha fet o s'ha 
previst fer alguna acció informativa, tècnica o pràctica respecte aquest tema.  
 
El Sr. Garcia respon que fins que no ha sortit la legislació europea que obliga els bancs a 
retornar totes aquestes clàusules abusives des del Consell comarcal i des de les oficines 
d'habitatge ja s'estava donant la informació i realitzant els tràmits pertinents. Des 
d'aquesta resolució i amb l'obligació dels bancs de retornar aquestes clàusules el que fem 
és donar la informació als ciutadans. Els envien a les oficines bancàries perquè és allà on 
els ho hauran de gestionar tot el tema de les devolucions. Per altra banda s'estan 
plantejant portar a terme algunes sessions informatives en alguns municipis sobretot en 
els que hi tenim l'oficina d'habitatge. No obstant reitera que les instruccions que s'han 
donat des d'habitatge de la Generalitat de Catalunya és que s'ha d'informar als ciutadans 
però que els tràmits per tal que els hi siguin retornats els imports els han de fer a través 
de les oficines bancàries.  
 
La Sra. Pineda vol tornar a formular una pregunta que ja va fer fa algun temps i no 
recorda haver rebut resposta. En els punts 5, 6 i 7 han parlat del tema de subvencions i 
com millorar la transparència i com es fa des del consell per aconseguir aquest objectiu. 
Vol saber, pel que fa a les productivitats que es donen als treballadors del Consell, quins 
criteris s'utilitzen alhora d'atorgar-les. Vol saber si és per assistència i en quin percentatge, 
per puntualitat i en quin percentatge.  
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La Sra. Bartrolí contesta que aquests criteris estan regulats a les bases d'execució 
aprovades en el darrer ple comarcal.   
 
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 

  
 


