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ACTA NÚM. 5/17 
 
Núm. de la sessió: 5/17 
Caràcter: ordinària 
Data: dinou de juliol de dos mil disset (19/07/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a les vuit del vespre  
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Pere Lluís Garcia i Palou  
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  
Georgina Trias i Pilsa  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo 
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera 
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Daniel Cornellà i Detrell 
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Cortés i Cardenal  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda 
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Excusen la seva absència:  
Roser Estañol i Torrent 
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Hi assisteixen:  
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de juny 
de 2017. 
 
El president manifesta que atenent que no tots els membres del plenari l'han rebuda es 
deixa sobre la taula i serà aprovada en proper plenari.  
  
2. Presa de possessió: 
- Sr. Miquel Cortés i Cardenal 
- Sra. Georgina Trias i Pilsa 
 
El Sr. Cortés promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal del Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei i 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut 
d'autonomia de Catalunya.  
 
La Sra. Trias per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de consellera comarcal amb lleialtat al cap de l'estat i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut d'autonomia com a 
norma de Catalunya. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que 
resta a disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les 
institucions l'estat català, lliure i sobirà.  
 
El president els dóna la benvinguda.  
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència: 
 
El president exposa, pel que fa a la relació de decrets, que s'ha tramès la relació del 
306/2017 al 368/2017. Destaca l'adjudicació de l'obra d'una nova captació d'aigua al 
municipi de Viladasens que es va adjudicar a l'empresa Simsa per un import de 147.000 
euros.  
 
El president destaca que el dilluns passat dia 17 de juliol es va portar a terme una jornada 
de recursos lingüístics oberta a tots els ajuntaments. Hi van participar 10 ajuntaments amb 
l'assistència de 23 persones. Pel que fa al portal de la transparència, i de cares al nou 
curs polític, recorda que van explicar que en els plenaris es facilitaria informació en els 
plenaris de totes les reunions que es participin en representació del Consell. Aquestes 
reunions també s'han de comunicar a la Sra. Dorca, responsable de transparència, per tal 
que aquestes siguin presents al portal de la transparència. Destaca que va haver-hi la 
cloenda del festival Escenaris, hi va participar la Sra. Roca. Aprofita per felicitar a l'àrea de 
cultura per l'èxit del festival. També s'ha portat a terme el cicle Emergent que, amb 
excepció del primer dia que van patir inclemències meteorològiques, la resta de dies van 
ser un èxit. Agraeix també la feina feta per tot l'equip tècnic de l'àrea de cultura. El dia 6 
de juliol van rebre la visita de la consellera Meritxell Borràs que va venir a conèixer de 
primera mà el servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge. Els va acompanyar el Sr. 
Garcia. La darrera setmana van signar el protocol general d'actuació de l'aula adaptada 
que es portarà a terme a partir del mes de setembre al municipi de Salt. El dia 17 es va 
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tirar endavant la signatura de l'acord de governança general amb les diferents 
administracions.    
 
4. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici de 2016. 
 
El president explica que es va convocar la Comissió Especial de Comptes. En aquesta el 
compte general es va informar favorablement. S'ha portat a terme l'exposició pública i 
ningú hi ha fet cap esmena ni cap aportació al respecte. Avui s'ha d'aprovar pel plenari.  
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 2016, integrats pels comptes del propi ens, 
els de l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès i del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt que consten dels comptes i estats previstos en l’art. 209 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, conjuntament amb els seus justificants van ésser examinats i 
informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes del dia 7 de juny de 2017; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 110, de data 9 de juny de 2017, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el compte general de l’exercici de 2016 del Consell Comarcal del 

Gironès integrats pels comptes del propi ens, els de l'organisme autònom 
local Escola de Música del Gironès i del Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt. 

 
Segon. Trametre còpia dels esmentats comptes al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de 
Comptes, als efectes del que regula l’art. 212.5 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

 
5. Aprovació del seguiment del Pla econòmic i financer 2016-2017 del Consell 
Comarcal del Gironès i les entitats dependents que formen el sector 
administracions públiques de la corporació. 
 
La Sra. Dalmau recorda que el plenari del mes de juny de l'any passat es va aprovar el pla 
econòmic i financer pel període 2016-2017 per incompliment de la regla de la despesa en 
la liquidació 2015. Anualment s'ha de fer un informe de seguiment i aquest és el que 
portem a aprovació. Aquest és corresponent a la liquidació 2016. L'informe de seguiment 
posa de manifest que hem reduït gairebé en 50 dies el període mig de pagament a 
proveïdors, hem assolit el principi de superàvit pressupostari. S'ha liquidat amb un 
superàvit pressupostari de 61.000 euros. El que no s'ha pogut assolir és el topall de la 
regla de la despesa.  
 
De conformitat amb allò que estableix l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l'article 26 del RD 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 
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18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, la nostra Corporació va donar 
conformitat en sessió plenària del dia 15 de juny de 2016 al Pla Econòmic Financer per 
als exercicis 2016-2017; 
 
Amb l'aprovació de la liquidació del pressupost 2016 es va posar de manifest que no 
s'havia pogut assolir el compliment de la regla de la despesa prevista en el PEF citat, tot i 
l'esforç continuat del Consell. Concretament, es va excedir en 125.853,17 € el límit previst 
d'acord amb l'increment de la taxa de referència, i en 161.317,18 € en el límit previst en el 
propi PEF. Aquest imports suposen un escàs 3,55% d'excés de despesa computable per 
sobre de l'establerta per la taxa de referència per a l'exercici 2016; 
 
La justificació d'aquest petit escreix en despesa computable s'atribueix a vàries 
circumstàncies i algunes d'elles alienes a la pròpia capacitat de decisió del Consell. Entre 
les més significatives destaca l'increment de despesa en gestió de menjadors, 
competència delegada per part de la Generalitat de Catalunya a la qual de forma lleial el 
Consell ha de fer front i la situació en què es veu immersa l'Escola de Música del Gironès, 
en què, tot i els esforços esmerçats no ha estat possible assolir durant el 2016 el sostre 
de despesa desitjat i previst en el PEF, però que durant mesos ja s'està treballant 
intensament per tal de poder reconduir la situació en el 2017 i exercicis futurs; 
 
Tot i així, s'ha de notar que el Consell Comarcal durant l'exercici 2016 ha complert amb 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ha reduït notablement el període mig de pagament a 
proveïdors, té un endeutament d'escassos 5,09% sobre els seus recursos ordinaris, i amb 
l'excepció de l'Escola de Música, presenta un estalvi net positiu; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el seguiment del Pla Econòmic Financer 2016-2017 del Consell 

Comarcal del Gironès, que comprèn, el propi Consell Comarcal, el seu 
organisme autònom Escola de Música del Gironès, i el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt, en referència a liquidació 2016, d'acord amb el detall 
següent: 
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Segon. Comprometre'ns a continuar realitzant una despesa de forma racional, per 

tal d'assolir el compliment dels objectius establerts a la Llei Orgànica 2/2012, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en els futurs exercicis 
econòmics. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.  
 
6. Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics. 
 
El president explica que es tracta dels cursos d'hivern de la casa de cultura Les Bernardes 
de Salt. La majoria queden igual que el curs passat amb la diferència que hi tenim un nou 
curs de Xinès per a nens i la modificació dels preus dels menjadors escolars. El menjador 
de Vila-roja i de Font de la Pólvora augmenten el seu preu perquè s'augmenta la ràtio de 
monitoratge. La ràtio és de 1 monitor per a 20 alumnes i en el cas d'aquestes escoles és 
de 1 monitor per a 15 alumnes, aquesta variació ha fet augmentar el preu. A l'Escola 
Madrenc de Vilablareix s'ha licitat de nou el servei i s'ha reduït el preu. A l'Escola Sant 
Jordi s'han reduït els preus a petició de l'AMPA vist el resultat positiu dels darrers cursos. 
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Finalment a les escoles de Salt s'incrementa el preu perquè s'augmenta 15 minuts més el 
temps del monitoratge.  
 
El Sr. Palacio comenta que ho van parlar a la Junta de Portaveus. Té entès que els 
menjadors pugen el seu cost 20 cèntims. Demana que li confirmi la quantitat.  
 
El president respon que el preu s'ha incrementat un 3,31% pels usuaris fixes. El preu fins 
ara era de 4,68 euros i ara passar a ser de 4,84 euros.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 12 de juny de 2017, del director de la casa de 
cultura Les Bernardes; 
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 11 de juliol de 2017, de la coordinadora de l'Àrea 
d'Ensenyament del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 12 de juliol de 2017, emès per la Secretaria del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 12 de juliol de 2017, emès per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup del PP i 
l'abstenció del grup de C's i del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-
GUANYEM BARCELONA-E 
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions dels preus públics següents: 
 
ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL 

DEL GIRONÈS 
 
- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a la Casa de 
Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals 

 
"Art.3. Quantia 
IDIOMES (pagament anual)* 
 

ANGLÈS 170 euros  

FRANCÈS 170 euros 

ALEMANY 170 euros 

XINÈS per a nens/es 100 euros 

ANGLÈS  CONVERSA 170 euros 

*preu públic per tot el curs. 
 
AULA DE SALUT (cursos de pagament trimestral)* 

IOGA 90 euros 

BALANCE 60 euros 

HIPOPRESSIUS 60 euros 

GIMNÀSTICA 70 euros 

ACTIVITAT FÍSICA 50 euros 

*preu públic de pagament trimestral més 6 euros de matrícula per tot el curs 
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TALLERS 

ROBÒTICA EDUCATIVA  105 euros al trimestre 

CURS D’ARTS 
APLICADES 

60 euros 

CURS DE COSTURA 
CREATIVA 

60 euros 

TALLER DE PLANTES 
AROMÀTIQUES 

60 euros 

TALLER DE JOGUINES 
DE FUSTA 

96 euros 

*preu públic de pagament trimestral més 6 euros de matrícula per tot el curs" 
 

- Preu públic núm. 3: del servei de menjador als usuaris de menjador escolar de 
l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la Pòlvora de Girona, 
Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses de Salt, Escola 
Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de Salt, 
Escola El Gegant del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola Silvestre Santaló 
de Salt, CEE La Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de 
Girona, Escola Vila-roja de Girona, Escola El Pla de Girona i Escola Balandrau de 
Girona 
 
 
"Art. 1.- Fet imposable  
De conformitat amb el que regula l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Consell Comarcal estableix el preu públic dels diferents serveis de menjador escolar per a 
les escoles següents: l’Escola Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, Escola Font de la 
Pòlvora de Girona, Escola Mas Masó de Salt, Escola Arrels de Salt , Escola Les Deveses 
de Salt, Escola Carme Auguet de Girona, Escola Madrenc de Vilablareix, Escola El Pla de 
Salt, Escola El Gegant del Rec de Salt, Escola El Veïnat de Salt, Escola Silvestre Santaló 
de Salt, CEE La Maçana de Salt, Escola La Farga de Salt, Escola Santa Eugènia de 
Girona, Escola Vila-roja de Girona, Escola El Pla de Girona i Escola Balandrau de Girona. 
 
Art. 3.- Quantia 
El cost usuari /dia inclou el cost total del menjador conformat per les despeses de compra 
i elaboració del menjar, les despeses de monitoratge i les despeses generals. En funció 
del cost usuari/dia es fixa el preu per a la modalitat fixa i per a la modalitat eventual. 
 

Menjador 
Preu aprovat usuaris 

fixes
1
 

Preu aprovat usuaris 
eventuals

2
 

Escola Arrels  4,84 € 5,70 € 

Escola Balandrau 5,03 € 5,65 € 

Escola Carme Auguet 5,58 € 6,10 € 

Escola El Gegant del Rec  4,84 € 5,70 € 

Escola El Pla 4,84 € 5,70 € 

Escola El Veïnat 4,84 € 5,70 € 

Escola Font de la Pólvora 6,30 € 6,80 € 

Escola La Farga 4,84 € 5,70 € 

Escola Les Deveses 4,84 € 5,70 € 

Escola Madrenc 5,50 € 6,50 € 

Escola Mas Masó 4,84 € 5,70 € 

Escola Pla de Girona 4,18 € 5,80 € 

Escola Sant Jordi 4,80 € 5,90 € 

Escola Santa Eugènia 4,84 € 5,70 € 

CEE La Maçana 8,54 € - 

Escola Silvestre Santaló 4,84 € 5,70 € 

Escola Vila-roja 6,30 € 6,80 € 
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Professorat i personal administratiu de centre: 3,50 €/dia 
 
(1) MODALITAT FIXA. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de 
menjador 3 o més dies a la setmana i que domiciliïn el rebut. El professorat i personal 
administratiu de centre pot tenir consideració d'usuari fixa en cas de domiciliar el rebut.   
(2) MODALITAT EVENTUAL. Alumnes i altres persones autoritzades que utilitzin el servei 
de menjador de forma esporàdica. El professorat i personal administratiu de centre pot 
tenir la consideració d’usuaris eventuals en cas d'utilitzar el servei mitjançant l'adquisició 
de tiquets. 
 

Art. 4. Meritació i pagament 
Pel que fa a la Modalitat Fixa, el preu públic es meritarà a final de cada mes, emetent-se 
rebuts pels dies efectius d’ús, per tant, la modalitat de pagament serà la de domiciliació 
bancària.  
Els usuaris en Modalitat Fixa s’hauran d’inscriure prèviament al servei i efectuaran un 
ingrés en concepte de quota inicial corresponents als dies de servei de menjador del mes 
de juny del 2018. Pels usuaris de menjador que tinguin atorgat un Ajut individual de 
menjador se’ls hi reduirà el 50% de l’ import de la quota inicial. En la darrera mensualitat 
es procedirà a regularitzar la situació de cada subjecte passiu retornant, si s'escau, la 
quota inicial. 
Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies. Els 
deutes es tramitaran per la via de recaptació ordinària, i si cal, per la via executiva. Per 
cada rebut retornat, es cobrarà un recàrrec de 2,00€. Davant de dos rebuts retornats 
acumulats o bé de tres rebuts retornats consecutius (sens perjudici que aquests tres hagin 
estat abonats) s'informarà la direcció del centre i a la persona responsable del servei de 
menjador que l'usuari o usuària només podrà fer ús del servei de menjador escolar 
mitjançant la modalitat eventual fins a final de curs. 
 
Pels usuaris en Modalitat Eventual el preu públic es meritarà un cop es sol·liciti quedar-se 
al menjador escolar corresponent. La modalitat de pagament serà la d’adquisició de 
tiquets a les oficines assignades de La Caixa mitjançant el servei de Servicaixa, amb una 
compra màxima de 9 tiquets. Si l’alumne té concedit un Ajut individual de menjador haurà 
d’indicar el número de compte corrent a on el Consell Comarcal ingressarà l’import 
corresponent en funció de la utilització del servei. 
 
Art. 5. Vigència 
Aquests preus públics de menjador hauran de ser vigents pel curs 2017/2018 i, en tot cas, 
podrien mantenir la seva vigència en tant no s'acordi la seva modificació o derogació." 
 
- Preu públic núm. 4: corresponent a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori 
 
"Art. 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els alumnes 
matriculats en centres educatius d’ensenyament infantil, primària, secundària, i educació 
especial, així com també els de batxillerat, formació professional, cicles formatius, 
programes de transició al treball i altres col·lectius especials que estiguin autoritzats a 
utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en 
matèria d’ensenyament i el consell comarcal hagi autoritzat la seva petició en funció de les 
places vacants existents a la Xarxa de Transport Escolar Col·lectiu del Gironès. 
 

Art. 5. Normes d’aplicació 
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El present preu públic es meritarà en el moment de concedir l’autorització; El beneficiari 
del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal del Gironès l’autorització 
necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària. 
El pagament es realitzarà trimestralment i per avançat mitjançant domiciliació bancària en 
els períodes següents: primer trimestre:  que s’emetrà entre l'1 i el 10 de setembre; segon 
trimestre: que s’emetrà entre el 10 i el 20 de desembre; i tercer trimestre que s’emetrà 
entre el 10 i el 20 de març. 
Finalitzat el termini de preinscripció i renovació de sol·licituds, les noves altes i 
renovacions al servei de transport que siguin subjectes que puguin fer-ne ús mitjançant 
pagament del preu públic establert, hauran de realitzar el pagament de la totalitat del 
trimestre que correspongui prepagament a càrrec de l’usuari i mitjançant els terminals 
ServiCaixa. 
 
Art. 7. Vigència 
L’ordenança serà vigent pel curs 2017/2018 i tindrà vigència fins que s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
En tot el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals." 
 
Segon. De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

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

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

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

 
7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 08/2017. 
 
El president explica que presenten aquesta modificació de crèdit en primer lloc es crea un 
crèdit extraordinari amb un import de 14.000 euros per adequar la zona d'aparcament de 
baix que està una mica desorganitzat. Aquest es pintarà, s'adequarà la zona, es crearan 
dues places de pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda, es millorarà la retolació 
que està força deteriorada i es plantarà algun arbre per fer ombra a l'aparcament. En 
segon lloc hi tenim una amortització de deute per un import de 65.222,22 euros. En tercer 
lloc un suplement de crèdit a la partida de subvencions pels ajuntaments. Explica que s'ha 
procedit a realitzar la valoració i els hi faltaven 3.000 euros. L'import total d'aquest 
modificació és de 82.000 euros. 
 
Vist l’expedient incoat de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit al pressupost de la 
Corporació de l’exercici 2017; 
 
Vistos els informes d'intervenció; 
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Atès que l'art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que l'expedient per a 
l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit ha de ser prèviament informat 
per la Intervenció i se sotmetrà a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
amb subjecció als mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost corporatiu i que 
seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l'article 169 del RDL 2/2004; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP, del grup d'ICV-EUiA-EPM-
BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i del grup del PP i l'abstenció del 
grup de C's.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 8/2017 de modificació de crèdits amb el detall 

següent: 
 
Crèdit extraordinari: 
 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

Crèdit 
extraordinari 

9200.621000 
Adequació zona aparcament Consell 
Comarcal 14.000,00 € 

0110.913001 Amortització de deute LO 2/2012 65.222,29 € 

 
TOTAL 79.222,29 € 

 
Suplement de crèdit: 
 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

 
Crèdit inicial 

 
Increment 

Crèdit 
definitiu 

9120.462000 
Subvencions Presidència 
Ajuntaments 

 
9.000,00 € 

 
3.000,00 € 12.000,00 € 

 
TOTAL 

 
9.000,00 € 

 
3.000,00 € 12.000,00 € 

 
Finançament: 
 

Concepte Denominació Import 

870.00 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals   82.222,29 € 

 
Segon. Actualitzar l'annex d'Inversions del pressupost 2017, segons el detall 

següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import Any 
inici 

Any 
finalització 

Finançament - 
recursos 

propis RLTDG 

Crèdits 
compromesos 
a 31.12.2107 

9200.621000 Adequació zona aparcament 
Consell Comarcal 

14.000,00 € 2017 2017 14.000,00 € La totalitat 

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

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

 



 
 

12 
 

Quart.En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es procedirà a la seva 
publicació. 
 
8. Aprovació de l'increment d'un 1% de les retribucions als treballadors públics del 
Consell Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès. 
 
El president explica que s'ha aprovar la normativa per part de l'estat que permet 
incrementar un 1% el salari dels treballadors. En el darrer plenari es va portar a terme la 
modificació de crèdit i ara porten a aprovació la realització d'aquest increment. Aquest es 
portarà a terme a la nomina del mes de juliol i es pagaran els endarreriments dels darrers 
6 mesos.  
 
Vist el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, en 
relació a l'increment retributiu del personal al servei de l'Administració Pública, que 
preveuen que l'esmentat increment no podrà ser superior a l'1% respecte a les 
retribucions del 2016; 
 
Atès que s'ha proposat des de Gerència la fixació d'un import màxim de productivitat a 
distribuir entre el personal de l'Àrea d'Ensenyament del Consell pel període juny-
desembre de 2017, com a conseqüència d'un increment de tasques a realitzar i 
assumpció de tasques de major responsabilitat, en trobar-se personal de l'àrea per baixa 
per maternitat. Aquesta productivitat té caràcter de màxims, estarà subjecte a la valoració 
d'uns criteris i d'uns objectius a assolir i tindrà caràcter totalment temporal; 
 
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 5 del RD 861/1986, de 25 d’abril, i l’article 24 
TRLEBEP, aquesta remuneració ha de ser considerada com una productivitat, i vist també 
el punt cinquè del citat article 5 del RD 861/1986, pel qual s’estableix que és el plenari qui 
ha de determinar la quantitat global destinada a productivitats; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar l'increment retributiu de l'1%, amb efectes d'1 de gener de 2017, de 

totes les retribucions respecte a les vigents a 31 de desembre de 2106 del 
personal directiu, funcionari i laboral del Consell Comarcal del Gironès i de 
l'Escola de Música del Gironès. 

 
Segon. Assignar d’acord amb el que s’estableix a l’article 5.5 del RD 861/1986, de 

25 d’abril, en concepte de productivitat màxima per al període juliol-
desembre 2017 i per al personal adscrit a l'Àrea d'Ensenyament del Consell 
Comarcal del Gironès un total de 7.899,67 €. Aquesta productivitat s'atorgarà 
en base als criteris següents: assumpció de tasques complementàries i 
activitats extraordinàries i assumpció de tasques de categoria superior. 

 
9. Aprovació de la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres. 
 
El Sr. Roca explica que hi ha tres modificacions en els estatuts. En primer lloc la 
incorporació de tres nous membres: l'Associació de gestors forestals de les gavarres, 
l'Ajuntament de Forallac i el Consorci Forestal de Catalunya. La segona modificació és 
que aquest consorci passarà a estar adscrit a la Diputació de Girona. Comenta que fins 
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ara no estava adscrit a cap altre organisme. En tercer lloc es produeix un canvi de nom 
passant a anomenar-se Consorci de les Gavarres.  
 
Vist l'acord del consell plenari del Consorci de les Gavarres (Consorci per a la Protecció i 
la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres), de 20 de juny de 2017, pel qual 
s’aprova inicialment l’adscripció del Consorci a la Diputació de Girona, l’admissió de tres 
nous membres i també la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres; 
 
Vist el que regulen els art. 118 i seg. de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i els art. 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; 
 
Vist el contingut de la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres; 
 
Atès que la modificació dels estatuts requereix la ratificació per part de les entitats 
membres del consorci; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès participa en el Consorci de les Gavarres; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de les 

Gavarres (Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural 
de les Gavarres) annexos a aquest acord. 

 
Segon. Encarregar al Consorci de les Gavarres la realització, en nom del Consell 

Comarcal del Gironès, dels tràmits d’informació pública de l’acord de 
modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats 
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i 
facultant expressament el Consorci per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris. 

 
Tercer. De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada 

hagi quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, 
trametre l'acord adoptat juntament amb els estatuts al Registre d'ens locals 
de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local. 

 
Quart.  Comunicar aquest acord al Consorci de les Gavarres. 
 
Cinquè.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president del 

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

 
10. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte per a la venda del paper i 
cartró procedent del servei de recollida selectiva. 
 
El Sr. Roca explica que es procedeix a licitar aquest servei. S'ha treballat durant les 
darreres setmanes. Aquesta adjudicació tindrà una durada de dos anys i es podran dura a 
terme dues prorrogues. El preu de sortida és l'actual. Per tant ens quedarem amb el 
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mateix preu o aquest es millorarà. Els ingressos que es percebin per aquest concepte són 
retornats als ajuntaments a través del balanç econòmic de recollida selectiva.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert, la 
venda del paper i el cartró procedent de la recollida selectiva de la comarca del Gironès 
amb destinació al seu reciclatge atenent una pluralitat de criteris de valoració; 
 
Vist el contingut del plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la 
licitació mitjançant procediment obert del contracte per a la venda del paper i cartró 
procedent del servei de recollida selectiva de la comarca del Gironès, atenent a varis 
criteris de valoració de les ofertes; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del 
grup d'ERC-AM, del grup de la CUP-PA, del grup del PSC-CP, del grup de C's i del grup 
del PP i l'abstenció del grup d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM 
BARCELONA-E.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació de la 
venda del paper i el cartró procedent del servei de recollida selectiva de la 
comarca del Gironès, atenent a varis de criteris de valoració de les ofertes. 

 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han 

de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes del sector públic, anunciar 
la licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents criteris de 
valoració de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Butlletí Oficial 
de la Província i al perfil del contractant. 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester la Presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord. 
Així mateix, es faculta a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per 
resoldre les al·legacions i els recursos que es puguin presentar, inclosa la 
resolució dels contractes. 

 
11. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències 
municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Pavimentació del 
camí de la torre" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou i l'aprovació del text del 
conveni respectiu. 
 
El Sr. Garcia explica que l'ajuntament de Sant Andreu Salou mitjançant acord de data 31 
de maig de 2017 va demanar l'assistència tècnica del Consell Comarcal per la 
contractació i direcció de l'obra titulada pavimentació del camí de la torre segona fase. El 
Consell Comarcal assumeix l'esmentada competència delegada per l'Ajuntament de Sant 
Andreu Salou. A través d'aquest acord s'estableix el conveni entre l'Ajuntament i el 
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Consell per la contractació, execució i direcció d'aquesta obra que té un pressupost de 
128.260,01 euros IVA Inclòs.  
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Andreu Salou, mitjançant acord del Ple de data 12 de juliol 
de 2017, va aprovar delegar en favor del Consell Comarcal del Gironès la competència 
municipal en relació amb la contractació, direcció i execució de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí de la Torre, 2a fase"; 
 
Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament de Sant Andreu 
Salou subscriure un conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per l'exercici de les competències municipals de 
contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Pavimentació del camí de la Torre, 2a 
fase"; 
 
Vist el que regulen els art. 8 i 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i l'art. 116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; 
 
Vist el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant 
Andreu Salou per l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i 
execució de l'obra titulada "Pavimentació del camí de la Torre, 2a fase"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Acceptar la delegació de l'exercici de les competències municipals de 

contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Pavimentació del camí de 
la Torre, 2a fase" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. 

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

l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per l'exercici de les competències 
municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada 
"Pavimentació del camí de la Torre, 2a fase". 

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

Província. 
 
Cinquè. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
12. Aprovació del text del conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant Andreu 
Salou i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida, 
transport i tractament del rebuig. 
 
El Sr. Roca explica que el municipi de Sant Andreu Salou ha mostrat interès en signar el 
conveni marc per servei de recollida, transport i tractament del rebuig. L'annex estipula 
que l'ajuntament de Sant Andreu Salou adquirirà els contenidors de carrega lateral: un de 
paper, un cartró de 3.000 litres, un d'envasos de 3.200 litres i un de vidre de 2.200 litres 
per la substitució dels contenidors actuals. Encomana al consell la seva adquisició. 
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Aportarà la quantitat de 2.508,28 euros IVA inclòs. La freqüència de recollida dels 
contenidors es mantindrà igual que l'actual, un cop a la setmana pel paper i el cartró, un 
cop a la setmana pels envasos i un cop a mes pel vidre. La freqüència de neteja dels 
contenidors de recollida selectiva serà trimestral. El manteniment de contenidors està 
totalment inclòs dins dels contracte llevat dels casos de destrucció total per vandalisme o 
accidents. El cost del servei es manté igual i els ingressos seran en funció del quilograms 
recollits segons el sistema de pesatge.  
 
El president manifesta que el municipi de Sant Andreu Salou és el municipi més petit de la 
comarca. Comenta que era estrany que no tingués delegat aquest servei al Consell i 
explica que el motiu era perquè tenia els contenidors soterrats. Tenint en compte la 
problemàtica que comporten aquesta mena de contenidors ha optat per instal·lar 
contenidors de carrega lateral i s'ha pogut al conveni marc del Consell pels ajuntaments 
de la comarca.  
 
Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament de Sant Andreu 
Salou subscriure un conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant Andreu Salou i el 
Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament del rebuig; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant Andreu 

Salou i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de 
recollida, transport i tractament del rebuig. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. 
 
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 i 
donar conformitat perquè la presidència del Consell Comarcal del Gironès 
accepti la delegació de l'exercici de les competències municipals de 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per a la prestació del servei de recollida, 
transport i tractament del rebuig de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. 

 
13. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès referent a la participació en el Club Girona Cultura. 
 
La Sra. Roca explica que tots coneixen el Club Girona Cultura. Disposar de la targeta 
d'aquest club permet tenir una sèrie d'avantatges i descomptes en actes culturals: teatres, 
llibreries... Ser d'aquest club permet realitzar una difusió molt bona dels actes culturals 
que es porten a terme. El conveni que es signa entre l'Ajuntament de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès permetrà que la visita als Banys Àrabs s'inclogui dins l'oferta de 
descomptes i activitats especials del Club Girona Cultura. En concret pels socis d'aquest 
es cost serà del 50%. L'Ajuntament de Girona farà difusió d'aquest descompte i inclourà el 
logotip del Consell Comarcal a l'apartat dels col·laboradors del Club Girona Cultura.  
 
Atès que l'Ajuntament de Girona ha creat el Club Girona Cultura per l’interès que pot tenir 
per als ciutadans i ciutadanes accedir a una oferta cultural de qualitat i amb avantatges i amb 
una difusió personalitzada; 
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Atès que l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès tenen la voluntat de 
col·laborar en la creació de nous públics tot facilitant l’ús i el consum de la cultura a través de 
les seves respectives activitats; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès quin objectiu és el d’establir la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès mitjançant la participació en el Club Girona 
Cultura; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès mitjançant la participació en el Club Girona 
Cultura per tal d’incloure la visita als Banys Àrabs dins l’oferta de 
descomptes i activitats especials del Club Girona Cultura i de promocionar 
les seves respectives activitats culturals. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 
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. 
 
14. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre: 
1) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la creació de l'aula 
de Quart de l'Escola d'Art i Creativitat del Gironès. 
2) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per a la creació 
de l'aula de Sarrià de Ter de l'Escola d'Art i Creativitat del Gironès. 
 
La Sra. Roca explica que són dos convenis exactament iguals un pel municipi de Quart i 
l'altre pel municipi de Sarrià de Ter. L'escola d'art i creativitat pretén despertar la curiositat 
dels infants per l'art en general i ajudar-los a entrar en contacte amb diferents tècniques i 
llenguatges artístics perquè puguin triar quina matèria artística és la que prefereixen. 
L'aula consta de dos nivells, l'aula A per infants de 4 a 7 anys i l'aula B per infants de 8 a 
12 anys. Durant el curs es portaran a terme 36 sessions, pels infants més petits tindran un 
durada d'una hora i pels més grans d'una hora i mitja. El cost total del curs per cada aula 
dels més petits és de 1.750 euros en concepte de professorat, material i organització. Pels 
més grans els cost es de 2.700 euros per aula. Cada ajuntament hi aporta 200 euros en 
concepte de professorat i material, l'aportació del Consell comarcal en despeses 
d'administració, difusió i coordinació serà d'un màxim de 200 euros. L'import de les 
matricules per les aules dels més petits són 20 euros per nou mensualitats i de 23 euros 
per nou mensualitats pels més grans.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart consideren necessari 
promoure la formació en arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els infants, com 
a complement a les seves activitats escolars i en benefici de la seva formació cultural; 
 
Atès que comparteixen l’interès d’apropar la formació en arts plàstiques als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 
que viuen en aquestes poblacions; 
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Atès que l’Ajuntament de Quart ha mostrat interès en implantar una aula de l’Escola d’Art i 
Creativitat del Gironès al municipi; 
 
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 Quart per a la creació de l'aula de Quart de l'Escola 
d'Art i Creativitat del Gironès. 

 
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 el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter consideren 
necessari promoure la formació en arts plàstiques (dibuix, pintura i escultura) entre els 
infants, com a complement a les seves activitats escolars i en benefici de la seva formació 
cultural; 
 
Atès que comparteixen l’interès d’apropar la formació en arts plàstiques als pobles de la 
comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les persones 
que viuen en aquestes poblacions; 
 
Atès que l’Ajuntament de Sarrià de Ter ha mostrat interès en implantar una aula de 
l’Escola d’Art i Creativitat del Gironès al municipi; 
 
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 Sarrià de Ter per a la creació de l'aula de Sarrià de 
Ter de l'Escola d'Art i Creativitat del Gironès. 

 
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. 
 
15. Aprovació del text del conveni entre el Departament de Cultura i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la gestió del patrimoni documental del Consell 
Comarcal del Gironès i la seva comarca i aprovació del text del conveni de 
col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del 
Gironès en relació amb la transferència anual per a la gestió del patrimoni 
documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca.  
 
La Sra. roca explica que aquest és un conveni amb el Departament de Cultura per la 
gestió del patrimoni documental. Aquest acord permetrà millorar la gestió dels arxius del 
propi consell i de tots els municipis de la comarca sobretot els que tenen menys de 10.000 
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habitants. Amb aquest conveni el consell comarcal entra a formar part de la xarxa d'arxius 
comarcals i li permetrà treballar de forma coordinada per assegurar el compliment de la 
llei d'arxius i documents amb als principis de provinença i territorialitat. Consideren aquest 
acord important perquè vol incentivar la cessió de la documentació inactiva. La 
documentació inactiva és la que té més de 15 anys i la semiactiva la que té entre 10 i 15 
anys. Aquesta es vol portar a l'arxiu històric perquè pugui ser catalogada, classificada, 
conservada i digitalitzada. Amb la signatura d'aquest conveni es portarà a terme una 
diagnosi de la situació documental de cada ajuntament. Es marcarà un pla de treball i es 
començarà a treballar. Es donarà suport als ajuntaments en la implantació de 
l'administració electrònica i suport tècnic per a l'aplicació de les taules d'accés, avaluació i 
tria documental que permetrà eliminar alguns expedients. Per a l'any 2017 es percebrà del 
departament de Cultura un finançament amb un import de 10.000 euros. Creuen que és 
molt importat perquè conservar els documents vol dir conservar la memòria, el patrimoni 
escrit, la història. Conservar els documents aporta un plus de transparència que és 
fonamental.  
 
El president afegeix que érem l'únic consell comarcal que no tenien signat aquest conveni 
amb el departament. Per sort o per desgracia amb l'arxiu provincial de Girona ja hi ha 
molts ajuntaments que hi tenen la seva documentació. Altres la tenen en el seu propi 
arxiu, alguns arxivat de la manera que pertoca altres a la seva manera que no és la que 
pertoca. Creuen que aquest és un tema que s'ha de treballar i millorar.  
 
El secretari manifesta que en el punt segon s'hi ha d'afegir que també s'aprova el 
pressupost que s'annexa al conveni amb un import de 10.000 euros. El departament ha 
demanat que s'aprovi aquest punt específicament.  
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès organitzar el seu arxiu, implantant i 
aplicant un sistema de gestió documental, així com iniciar la col·laboració amb el 
Departament de Cultura per prestar suport tècnic i organitzatiu als altres arxius de la 
comarca, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants; 
 
Vist que segons la disposició addicional quarta de la Llei d’arxius i documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió 
dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en 
virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 
208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les 
comarques; 
 
Vist el conveni entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca; 
 
Vist el conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell 
Comarcal del Gironès en relació amb la transferència anual per a la gestió del patrimoni 
documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni entre el Departament de Cultura i el Consell 

Comarcal del Gironès per a la gestió del patrimoni documental del Consell 
Comarcal del Gironès i la seva comarca. 
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Segon. Aprovar el text del conveni de col·laboració específic entre el Departament 

de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès en relació amb la transferència 
anual per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del 
Gironès i la seva comarca, així com el pressupost que s'annexa a l'esmentat 
conveni. 

 
Tercer. Es designa a la gerent del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, 

per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control 
de l'execució del conveni per a la gestió del patrimoni documental del 
Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca. L'eventual pròrroga 
d'aquest conveni haurà de ser aprovada anualment i expressament per la 
presidència del consell, mitjançant una addenda, amb una antelació mínima 
de dos mesos a la data del seu venciment. Les causes de resolució del 
conveni són les contemplades a l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

 
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
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. 
 
16. Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Campllong corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments 
de Campllong i Sant Andreu Salou als efectes de sostenir en comú el lloc de 
secretaria intervenció 
 
El president manifesta que aquesta ha estat una petició formulada per aquest 
ajuntaments. Els quals tots hi estan d'acord. Demana als presents que votin 
favorablement a aquest informe.  
 
Vist que en data 13 de juliol de 2017 i amb núm. 4865/2017 ha tingut entrada al Registre 
General del Consell Comarcal un escrit de l’Ajuntament de Campllong mitjançant el qual 
sol·licita al Consell Comarcal del Gironès que emeti informe en relació amb la dissolució 
de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Campllong i Sant Andreu Salou als efectes 
de sostenir en comú el lloc de treball de secretaria intervenció; 
 
Vist que l’acord ha estat adoptat per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Campllong de 
data 8 de juny de 2017; 
 
Vist que, d'acord amb l'art. 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal, les comunitats autònomes, d'ofici o a instància de les corporacions locals 
interessades, amb l'informe previ de la diputació provincial i de l'ens supramunicipal 
corresponent, són competents per acordar la constitució i la dissolució d'agrupacions 
d'entitats locals per al manteniment en comú dels llocs de treball de secretaria intervenció; 
 
Vist que l’acord ha estat adoptat per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
Salou de data 12 de juliol de 2017; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Informar favorablement la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 

Campllong corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments de Campllong i Sant Andreu Salou als efectes de sostenir en 
comú el lloc de secretaria intervenció. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Campllong i Sant Andreu Salou 

i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
17.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha. 
 
18. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Palacio comenta que de cares a aquest plenari havia plantejat la possibilitat de 
presentar una moció respecte al tema de la vespa velutina. Aquest tema es va tractar a la 
Junta de Portaveus i una de les decisions que va sol·licitar és la possibilitat de que per 
part del Consell Comarcal del Gironès hi hagi una demanda de les dades respecte a 
aquest tema pel que fa a la comarca del gironès. A partir d'aquestes es podrà conèixer la 
situació i si és necessari tirar endavant una moció en un sentit o en un altre. Aquest és un 
prec que fa arribar i que pensa que és totalment viable. D'altra banda vol fer unes 
preguntes respecte a aquest mateix tema per conèixer quina és la situació. Vol saber 
quines actuacions informatives s'han portat a terme des del consell comarcal recentment 
durant els anys 2016 i 2017. També vol saber les dades oficials i actuals respecte a la 
situació del gironès. Té entès que no les tenen.  
Per altra banda li agradaria saber què ha passat amb la moció dels menjadors escolars 
que es va comentar en darrer plenari i que es va posposar. Manifesta que en aquest 
plenari tampoc es presenta. En darrer lloc vol saber si l'informe que va demanar en el seu 
moment es farà arribar o no pel que fa al tema dels menjadors escolars. Demana que es 
doni alguna resposta respecte a aquest tema.  
 
El president contesta que a vegades el fa al·lucinar. Pregunta quan temps fa que el Sr. 
Palacio és conseller comarcal 
 
El Sr. Palacio respon que no està aquí per donar les seves dades biogràfiques.  
 
El president manifesta que fa dos anys que és conseller. El plenari passat i durant tots els 
plens de la legislatura l'ha intentat contestar de la millor manera possible i ho seguirà fent 
però creu que amb dos anys ja hauria de saber perfectament quines són les 
competències que tenen els consells comarcals i quines no. Pel que fa a la vespa velutina 
en podem estar parlant tota l'estona que vulgui. Li pot dir que es va portar a terme un 
Consell d'Alcaldes amb la presència del Departament d'Agricultura, del Departament 
d'Interior i dels agents rurals... Exposa que aquesta no suposa cap problema perquè cap 
ajuntament ha fet arribar cap petició al consell comarcal. Tampoc els han manifestat que 
sigui un problema existent a la comarca del Gironès. Indica que a la web dels agents 
rurals hi ha un protocol d'actuació de la vespa velutina. Hi poden donar moltes voltes i en 
poden parlar però creu que en el darrer plenari ja en van parlar i va quedar clar que 
aquest consell comarcal ha fet els passos que els pertocava fer. Si rebéssim peticions 
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dels ajuntaments que els hi manifesten que tenen un problema real s'hi posarien a 
treballar. Realment aquest tema no és un problema, cap ajuntament ha traslladat al 
consell la problemàtica ni ha demanat cap ajuda al consell comarcal. Creu que ara no 
s'han de dedicar a fer un inventari de nius de vespa de la comarca. Ell es posarà a fer les 
feines que li pertoquin com a president del consell comarcal però el que no es pot fer és 
fer demagògia. Pregunta quina finalitat té aquesta intervenció pel que fa a la vespa 
velutina.  
Pel que fa a la moció que es va parlar en el darrer ple ho repetirà. Recorda que ho  va 
explicar a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. Es van reunir amb el 
subdelegat del govern i els responsables de l'Agencia Tributària. Els han fet arribar un 
segon llistat, filtrat, de persones que teníem pendent d'embargament. N'hi ha moltes que 
no són susceptibles d'embargar i per tan se'ls ha aixecat l'ordre d'embargament. Es va 
creure que no era prudent aprovar la moció atenent que es podia solucionar per aquesta 
altra via. Si tenim la solució no cal aprovar la moció. Pel que fa a l'informe que ha 
comentat el secretari el va contestar molt bé i creu que li va dir que els informes els 
demanen des de la presidència o per un terç del plenari. Creu que ja va quedar clar.  
 
El Sr. Palacio manifesta que s'ha pujat el to de les respostes. Només vol dir que la seva 
intenció no és fer-lo al·lucinar però veu que és el que provoca. En tot cas no és una 
qüestió de demagògia. Està demanat una informació respecte a una situació. Si la por o la 
intuïció és que creuen que intentarà fer-ne un problema a nivell comarcal li respon que no 
serà així. Vol disposar d'una informació que no tenen. Demana que li contesti a la 
pregunta quines actuacions informatives s'han fet des del consell comarcal respecte a 
aquest tema i l'impacte que han tingut a la comarca. Reitera que no tenen aquesta 
informació.  
 
El president respon que es va portar a terme un Consell d'Alcaldes amb la presència de 
tots els alcaldes.  
 
El Sr. Palacio contesta que aquest es va portar a terme l'any 2015.  
 
El president respon que sí que han passat dos anys però que cap alcalde, els quals veuen 
periòdicament, ha manifestat que hagi tingut cap problema al respecte.  
 
El Sr. Palacio comenta que l'única cosa que està demanant i l'única cosa que diu és que 
aquest tema es posi sobre la taula. Si amb la informació es veu que es un tema que s'ha 
de tenir en compte que s'hi tingui sinó cap problema. No està intentant fer política amb les 
abelles. Està bé que al·lucini i té el dret de fer-ho però ell no vol que el president al·lucini 
ni que les abelles al·lucinin. Només vol posar un tema sobre la taula. Com a conseller 
comarcal té la responsabilitat de parlar d'aquest tema. No només s'ha de parlar de 
contractes i d'asfaltar carreteres. També poden parlar de temes d'impacte ecològic. No hi 
ha cap intenció ni cap objectiu més enllà del que està dient. Si es veu que hi ha un 
problema li sembla bé que qualsevol altre grup presenti la moció. El president li diu que la 
informació més recent que tenen és del 2015. Personalment té més informacions que són 
més recents que diuen altres coses. El fet que el president tingui una informació de l'any 
2015 no vol dir que durant aquests dos anys no hagi passat res. Només demana que 
intenti entendre el que li està dient. No està intentant fer demagògia i sincerament 
al·lucina que el president intenti portar això al terreny de la demagògia. 
 
El president només indica que el sorprèn que per segon ple consecutiu li tregui sobre la 
taula un tema que no es un problema. Reitera que es veuen amb freqüència amb els 
alcaldes i no li han comentat aquest tema. A ell li preocuparia que li hagués dit que s'havia 
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trobat amb diversos alcaldes els quals hi haguessin exposat aquesta problemàtica. Ell 
seria el primer de buscar una solució que per això són el Consell Comarcal. El que està 
fent és treure un tema sense rellevància i posa l'exemple del tema de la processionària del 
pi blanc.  
 
El Sr. Palacio manifesta que si traïes un tema com aquest li preguntaria perquè el treu. 
Intentaria saber el perquè. Personalment només porta dos anys com a conseller i el 
president porta molts més anys però això no treu que ell també té un coneixement del seu 
medi. Per una altra banda ell només vol posar un tema sobre la taula sense cap objectiu 
polític. Les abelles no voten. No al·lucini. Li formula el prec i li agradaria saber si el 
president està disposat a fer el que li està demanant de manera amable. Només li demana 
una informació més recent respecte aquest tema perquè el president sap que hi ha hagut 
novetats respecte a aquesta situació. 
 
El president indica que si hi ha hagut novetats no li han arribat. Com a Consell Comarcal 
si els ajuntaments tenen una petició al respecte d'aquest tema es posaran a treballar però 
de moment no li ha arribat cap mena d'informació a banda de la intervenció que va fer el 
Sr. Palacio en el darrer plenari.  
 
El Sr. Palacio comenta que per alguna cosa ho diu.  
 
El Sr. President demana que ho digui.  
 
El Sr. Palacio comenta que li va fer arribar a la Sra. Bartrolí una informació per correu 
electrònic referent a la quantitat de nius que tenim a la comarca.  
 
La Sra. Bartrolí comenta que es tractava de noticies publicades a la premsa.  
 
El Sr. Palacio indica que és una referència que els hauria de fer plantejar què hi ha sobre 
aquest tema. Creu que hi ha un ascens sobre el perill d'aquesta plaga i per altra banda no 
hi ha cap informació novedosa per part del Consell Comarca. Només ho exposa a nivell 
de la comarca del gironès. Li agradaria, sense cap altre objectiu, saber quina és la 
situació que avui hi ha. No vol saber la de l'any 2015 perquè han passat dos anys.  
 
El Sr. President comenta que si vostè veu una noticia al diari que hi ha un increment de la 
vespa la seva reacció ha de ser venir al plenari del consell i dir que està pujant la 
presencia de vespa i què es pensa fer.  
 
El Sr. Palacio contesta que la reacció és demanar informació sobre aquest tema i la 
resposta que és que la darrera informació existent és de l'any 2015.  
 
El president manifesta que la darrera informació és que no hi ha cap queixa per part de 
cap ajuntament. No sap si ho ha entès.  
 
El Sr. Palacio contesta que entén això i moltes altres coses. No és una qüestió de manca 
d'intel·ligència o no enteniment. Si us plau li demana que el respecti.  
 
El president respon que el respecta.  
 
El Sr. Palacio contesta que posar en dubte si ho entén o no és una manca de respecte.  
 
El president contesta que ell no ho ha entès com una manca de respecte.  
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El Sr. Palacio contesta que per tant no s'entenen. Es tracta de que ell està demanat una 
informació.  
 
El president respon que la informació li dóna i li diu que en aquest consell comarcal no ha 
arribat cap queixa per part dels ajuntaments respecte d'aquest tema.  
 
El Sr. Palacio pregunta si ho deixa aquí.  
 
El president respon que sí.  
 
El Sr. Cornellà pregunta pel que ha sortit a la premsa referent als pares i mares de l'escola 
de música. Vols saber quins moviments hi ha hagut i el contingut de les reunions 
mantingudes. També vol saber com està el tema dels convenis amb els ajuntaments i si 
tots els ajuntaments ho han signat.  
 
El Sr. President respon pel que fa a l'escola que estan preparant la liquidació de final de 
curs. Els números de l'escola són els que els van presentar. Van tancar amb 66.000 euros 
de dèficit i van haver d'aprovar el nous preus públics de l'escola. Per fer-ho es van reunir 
amb tots els alcaldes que tenen aula al seu municipi i se'ls hi va comunicar els problemes 
existents. Tots els alcaldes van dir que creien amb l'escola, hi volen ser i volen ajudar a 
tirar-la endavant. Van arribar a un acord. Es van aprovar els preus públics amb el 
compromís dels ajuntaments d'aportar-hi 100 euros per alumne i curs. Al mes de 
setembre, amb el llistat dels inscrits, farem la valoració d'on anem amb els números. 
Paral·lelament anirem al Departament d'Ensenyament a pressionar perquè els donin la 
subvenció. La manca d'aquesta és el nombre principal problema. Es partia de 600 euros 
per alumne i curs i ara aquest finançament no arriba. La gestió dels convenis va bé. Els 
preus es van aprovar en el Consell Rector. Alguns dels pares els han dit que no s'havien 
assabentat de la puja de preus fins que ho han vist en el tríptic que s'ha editat. En aquest 
punt tenim part de culpa tant el Consell com els ajuntaments alhora de fer arribar la 
informació. Aquesta potser no s'ha fet arribar tal i com pertoca. Es va reunir amb un parell 
de famílies individualment i avui s'han reunit amb un grup de pares de forma més 
organitzada. Els hem explicat la situació. La seva queixa era que ho havien vist en el 
tríptic i els hagués agradat rebre una explicació. Si haguessin sabut que el problema era 
que no es percebrà la subvenció de la Generalitat haguessin pogut anar junts a demanar-
la. Aquest punt s'ha reconduït. També hem aprofitat per reconduir el tema de l'AMPA. 
Anteriorment en el Consell Rector hi havia un representant dels pares i mares. Durant 
diversos any va venir una mare d'uns infants que anaven a l'escola però quan els seus fills 
van deixar de ser alumnes va plegar i no ha vingut mai més ningú. La manca d'informació 
també ha estat causada per aquesta falta d'organització. Els hem animat a que 
s'organitzessin per tenir un representant en el Consell Rector i poder trametre'ls la 
informació de forma més acurada. Els hem explicat la situació actual amb el departament i 
amb el nombre de matricules. Reitera que el problema més gros és la manca de 
percepció de la subvenció de la Generalitat. Val a dir que el Consell i els ajuntaments hi 
han posat el 100% de voluntat en fer viable l'escola de música. Els pares també tenen 
ganes de col·laborar. Creu que la reacció dels pares ha etat bàsicament per una manca 
d'informació. Es cert que tocar la butxaca no agrada a ningú però el pitjor ha estat que no 
haguessin rebut la informació. La reunió d'aquesta tarda ha anat bé per totes les parts. 
Creu que ara aniran tots junts per lluitar i aconseguir més millores per l'escola.  
 
El Sr. Puigtió dóna la benvinguda als dos nous consellers comarcals per part del seu grup. 
Ara vol parlar com a alcalde, no com a portaveu del seu grup, per dirigir-se al Sr. Palacio. 
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Comenta que potser el que es podria fer és treure aquest tema com un prec i pregunta en 
un Consell d'Alcaldes i saber si la resta d'alcaldes tenen aquest problema. Si resulta que 
aquest existeix es podria estudiar. Ara mateix en aquesta sessió hi son presents varis 
alcaldes i cap de nosaltres ha tingut un problema en aquest sentit o bé ens l'hem pogut 
solucionar perquè han estat molt puntuals. Potser en un Consell d'Alcaldes es pot tornar a 
tocar aquest tema. És cert que tal i com diu el president si cada dia haguéssim de fer cas 
de les noticies que es publiquen a la premsa es tornarien bojos. Creu que s'ha de 
preguntar als alcaldes que són els que saben com gestionar aquests temes.  
 
El Sr. Palacio li dóna les gràcies pel punt mig que ha posat entre la negació i la invitació a 
parlar sobre el tema.  
 
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 

 

  


