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ACTA NÚM. 4/17 
 
Núm. de la sessió: 4/17 
Caràcter: ordinària 
Data: vint-i-u de juny de dos mil disset (21/06/2017) 
Horari: de les set i cinc minuts a tres quarts i cinc minuts de 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 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir. S'incorpora en el punt 5. 
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:  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda 
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Excusen la seva absència:  
Daniel Cornellà i Detrell 
 
Hi assisteixen:  
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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 19 d'abril de 
2017. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Gironès del dia 19 d'abril de 
2017 la qual ha estat cursada amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i 
conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència: 
 
El president recorda que el proper dia 17 de juliol es portarà a terme una jornada de 
recursos lingüístics per tots els ajuntaments organitzada amb col·laboració amb el 
Consorci de Normalització Lingüística. Exposa que el dia 21 d'abril es va portar a terme un 
Consell d'Alcaldes en el que es va parlar exclusivament de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
En aquest ens va acompanyar el conseller de la Generalitat de Catalunya el Sr. Rull. El 
dia 14 de juny vam mantenir una reunió amb el Consorci Forestal de Catalunya. Vol 
explicar aquest tema perquè ahir va sortir a la premsa. Recorda que estan treballant en 
l'obertura de les franges per a la protecció contra incendis des del 2012 conjuntament 
amb la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals. Hem 
redactat una ordenança. El Consorci Forestal de Catalunya ens va interposar un recurs 
contenciós administratiu sense haver-se pronunciat abans durant el període d'exposició 
pública. Els van sorprendre les formes però no el fons. Manifesta que si haguessin vingut i 
els ho haguessin plantejat podien haver-ho dialogat sense caldre la presentació d'un 
recurs. Un cop ja havien presentat el recurs ens vam reunir i els vam manifestar que no 
estàvem d'acord en la forma utilitzada. Ens vam posar d'acord per parlar-ne. Explica que 
els han presentat una sèrie de peticions, ens han retirat el contenciós i els han fet arribar 
una proposta. Hem creat una taula tècnica amb la presència de Diputació de Girona, la 
Generalitat de Catalunya i nosaltres. Comenta que la seva petició és en relació a les 
indemnitzacions. Els ha sabut greu les formes com ho han fet. Comenta que el dia 1 de 
juny es va portar a terme una reunió en el Fòrum Comarcal per parlar del decret en el que 
està treballant la Generalitat de Catalunya en tema de menjadors escolars. En aquesta 
reunió, provocada pel Fòrum Comarcal, hi van participar tots els presidents i gerents dels 
consells comarcals de Catalunya. Recorda que els consells comarcals tenen delegada la 
gestió de menjadors escolars però durant aquests anys els consells ho han delegat a 
ampes, ajuntaments... Legalment aquestes delegacions no estan ajustades a la 
normativa. S'està intentant buscar la formula adient per tenir el control de tot i veure com 
es gestiona. Aquest és un tema mediàtic del qual la premsa se n'ha fet ressò. Durant 
aquest mes d'abril s'han portat a terme reunions amb els alcaldes de la comarca referents 
a la millora del transport. Aquestes van sorgir d'un Consell d'Alcaldes en el que hi van 
assistir representants de l'ATM per a la millora del transport públic a la comarca. Pel que 
fa als actes destacats als que s'ha assistit destaca: la fira de primavera de Campllong, al 
dia de les esquadres, la inauguració de les obres del castell de Cervià de Ter, la 
inauguració de l'estació d'autobusos de Girona, la fira de conte de Medinyà, al sopar 
d'Oncolliga, la fira del tap de Cassà de la Selva i la fira de titelles a Sant Martí Vell. Fa una 
valoració positiva de les edicions dels projectes Al Gironès Llegim i de l'Escola de Teatre 
del Gironès. Aprofita per dir que el dia 29 de juny comença l'Emergent a Sarrià de Ter. Pel 
que fa a l'Escola de Música del Gironès exposa que el diumenge passat es va portar a 
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terme el festival de final de curs a l'Auditori. Felicita tot l'equip docent i tècnic que ha 
organitzat aquest festival. Va ser un èxit. Pel que fa a l'Escola de Música informa que avui 
s'ha publicat a la premsa una carta dirigida a la direcció en la que els pares es queixen de 
l'increment de preus. És cert que s'han apujat i en són conscients. S'ha fet amb la bona 
voluntat de poder seguir treballant per tirar endavant l'Escola de Música del Gironès. 
Recorda que fa 28 anys que hi treballen. El nostre esforç hi serà present en el futur però 
tots han de ser conscients que quan ell va començar fa sis anys enrere es rebien 600 
euros per alumne i curs de la Generalitat de Catalunya. Tirar endavant una escola de 
música amb 600 euros per alumne i curs era força fàcil. Aquesta subvenció es va deixar 
de rebre i es va complicar. S'han hagut de fer ajustaments per part de tots: dels 
ajuntaments amb una aportació pactada de 100 euros per alumne i curs, del professorat 
en les hores, en el sistema pedagògic i també amb l'aportació que hi fan el Consell 
Comarcal i els pares i mares. Avui han rebut alguns dels pares i mares i entenen la 
situació. Som conscients que veníem d'uns preus molt modestos, el problema és que s'ha 
de deixat de percebre la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Potser la informació 
havia d'haver estat més pròxima i havia d'haver arribat abans. Tot ens equivoquem però 
s'ha fet amb bona voluntat i tant bé com s'ha pogut. S'ha realitzat una petició de 
subvenció, fora de concurrència pública, al Departament d'Ensenyament per a l'Escola de 
Música. Si aquesta arriba o qualsevol altre es podran modificar els preus.  
 
Pel que fa a la relació de decrets s'ha tramès la relació del 187/2017 al 305/2017. Destaca 
l'adjudicació del servei d'explotació de deixalleria de Sarrià de Ter al centre especial Tirgi, 
la licitació del servei de menjador escolar de l'escola el Madrenc de Vilablareix i la licitació 
de la compra de contenidors de residus del municipi de Cassa de la Selva i Canet d'Adri.  
 
- Donar compte dels informes de morositat. 
 
El president informa que pel que fa al Consell Comarcal, el Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt i l'Escola de Música del Gironès en conjunt tenen un període mig de 
pagament de 31,29 dies. Pel que fa als òrgans de forma individual el Consell Comarcal té 
una xifra de 32,81 dies, el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt 13,15 dies i l'Escola 
de Musica del Gironès 25 dies. Si fem la comparativa amb primer trimestre de l'any passat 
del 2016 el Consell Comarcal pagava a 72 dies, el Consorci a 141 dies i l'Escola a 68 
dies.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
- Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2017. 
 
El president explica que estan complint amb els paràmetres que els marquen des del 
Ministeri d'Administracions Públiques.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
3. Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics. 
 
El president explica que aquests preus públics són referents en primer lloc als cursos 
d'estiu que s'impartiran a la casa de cultura Les Bernardes de Salt i en segon lloc els 
preus públics de l'Escola de Música de Gironès. Aquests preus de l'Escola de Música del 
Gironès es van pactar i aprovar amb una reunió prèvia al Consell Rector amb tots els 
alcaldes que disposen d'aula. També es va pactar amb els municipis l'aportació que 
haurien de fer mitjançant el conveni que signen amb l'Escola a través del qual els 
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ajuntaments han d'aportar 100 euros per alumne i curs. Aquests preus públics es van 
aprovar en el Consell Rector de l'Escola de Musica.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 9 de maig de 2017, del director de la casa de 
cultura Les Bernardes; 
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 23 de maig de 2017, del coordinador dels Serveis 
Administratius del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 7 de juny de 2017, emès per la Secretaria del Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
Vist l’informe, de data 8 de juny de 2017, emès per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment 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 

CURS INTENSIU DE LLENGUA ANGLESA 
(del 3 al 28 de juliol) 

100 euros  

FRANCÈS PER A NENS/ES 
(del 3 al 28 de juliol) 

100 euros 

FRANCÈS PER VIATJAR 
(del 26 de juny al 27 de juliol) 

100 euros 

YOUNG CHEF’S SCHOOL 
(del 3 al 14 de juliol) 

120 euros 

 

CURS INTENSIU IOGA 
(del 26 de juny al 19 de juliol) 

40 euros 

 

GIMNÀSTICA opció 1  
(del 27 de juny al 20 de juliol) 

25 euros 

GIMNÀSTICA opció 2 
(del 5 al 28 de setembre) 

25 euros 

GIMNÀSTICA opció 3 
(juliol i setembre) 

50 euros 

 

ACTIVITAT FÍSICA I DE LA SALUT opció 1  
(del 26 de juny al 21 de juliol) 

25 euros 

ACTIVITAT FÍSICA I DE LA SALUT opció 2 
(del 4 al 29 de setembre) 

25 euros 

ACTIVITAT FÍSICA I DE LA SALUT opció 3 
(juliol i setembre) 

50 euros 

 

BALANCE opció 1 
(del 27 de juny al 20 de juliol) 

25 euros 
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BALANCE opció 2 
(del 5 al 28 de setembre) 

25 euros 

BALANCE opció 3 
(juliol i setembre) 

50 euros 

 

ABDOMINALS I HIPOPRESSIUS 
opció 1 

(del 27 de juny al 20 de juliol) 

30 
euros 

ABDOMINALS I HIPOPRESSIUS 
opció 2 

(del 5 al 28 de setembre) 

30 
euros 

ABDOMINALS I HIPOPRESSIUS 
opció 3 

(juliol i setembre) 

60 
euros 

 

COSTURA CREATIVA I RECICLATGE DE ROBA 
(del 27 de juny al 20 de juliol) 

40 euros  

 
ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG 

 
Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els 
cursos que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 2017-2018) 
 
Art.3. Quantia 

MATRÍCULA 
Matrícula i assegurança (anual) 87,00 € a partir de setembre 
 58,00 € a partir d'1 de gener 
 29,00 € a partir d'1 d'abril 

 
NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE 
MUSICAL 

   

Petits músics €/mes   

Petits músics 22,00   

    

Sensibilització €/mes   

Sensibilització (1 i 2) 25,00   

    

Aprenentatge bàsic €/mes   

Iniciació 31,50   

Preparatori I 32,50   

Preparatori II 32,50   

Primer 39,00   

    

Aprenentatge avançat €/mes   

Segon 48,00   

Tercer 48,00   

Quart 48,00   

Quart (pas de grau) 56,00   

    

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL    

INDIVIDUAL    

Aprenentatge bàsic €/mes   

Preparatori I 60,80   

Preparatori II 60,80   

Primer 60,80   
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Aprenentatge avançat €/mes (30´) €/mes (45´) €/mes (60´) 

Segon 60,80   

Tercer 60,80 87,40  

Quart 60,80 87,40  

Quart (pas de grau)   115,90 

    

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL    

COL·LECTIU €/mes   

Iniciació 36,26   

    

Aprenentatge bàsic 2 alumnes 3 alumnes ≥ 4 alumnes 

Preparatori I 42,80 38,00 35,00 

Preparatori II 42,80 38,00 35,00 

Primer 42,80 38,00 35,00 

    

Aprenentatge avançat €/mes   

Segon 42,80 38,00 35,00 

Tercer 42,80 38,00 35,00 

Quart 42,80 38,00 35,00 

    

MÚSICA A MIDA    
LLENGUATGE MUSICAL €/mes   

Llenguatge musical 45,00   

    

INSTRUMENT INDIVIDUAL 30’ 45' 60' 

Mòduls setmanals individuals 60,80 87,40 115,90 

    

INSTRUMENT COL·LECTIU 2 alumnes 3 alumnes ≥ 4 alumnes 

Mòduls setmanals (45') 42,80 38,00 35,00 

 ≥ 8 alumnes   

Mòdul especial grup nombrós (45') 18,00   

    

LLOGUER D'INSTRUMENTS €/mes   
Primer any 6,00   

Segon any 9,00   

Tercer any 12,00   

    
FORMACIONS €/mes   
Jove Orquestra del Gironès (inicial) 12,00   

Jove Orquestra del Gironès (juvenil) 20,00   

Escola de Guitarres del Gironès (inicial) 12,00   

Escola de Guitarres del Gironès (juvenil) 17,00   

 €/sessió   

Banda 6,00   

 

Preparació per al conservatori (opcional), alumnes 4t. curs, 31,00 €/hora 
Per l'expedició del títol de nivell elemental de l’EMG: 16,00 € 
Alumnes que només facin cant coral: 12,00 € 
Realització de sessions musicals a entitats 25,00 €/hora 
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Per formar els grups de llenguatge musical ha d'haver-hi un nombre mínim de 6 alumnes 
inscrits. 
El retorn no justificat de qualsevol rebut bancari emès per al cobrament dels preus públics 
d'aquesta ordenança comportarà el pagament de l'import que en concepte de despeses 
de gestió bancària cobri l'entitat bancària a l'escola. 
 
Art. 4. Meritació i pagament 
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el moment de 
formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu i, en cas de renúncia, no es retornarà. 
El pagament de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La 
quota mensual es meritarà de manera anticipada el dia 1 de cada mes. 
Les classes col·lectives d'instrument, en cas de renúncia d'algun alumne, comportarà la 
reducció proporcional del minutatge d'aquella sessió, llevat que s'incorpori algun altre 
alumne o que els alumnes restants decideixin satisfer la quota mensual renunciada. 
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar establerta a l’article 
3r, serà bonificada en un 50% en els casos de famílies nombroses i famílies 
monoparentals i en els casos de l'alumnat que tingui un germà matriculat a l’EMG. Es 
bonificarà en un 100% si té dos germans matriculats. Aquesta circumstància s'haurà de 
mantenir durant tot el curs escolar. 
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar establerta a l’article 
3r, serà bonificada en un 100% en el cas de l'alumnat que cursi Petits músics, en un 66% 
en el cas de l'alumnat que cursi Sensibilització I i en un 33% en el cas de l'alumnat que 
cursi Sensibilització II. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs 
escolar. 
Les bonificacions no són acumulables. 
 
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. 

 
4. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 2017. 
 
El Sr. Roca explica que aquest és el conveni que es va aprovar pel plenari del Consell per 
a tots els municipis de la comarca. Concretament aquest és per l'Ajuntament de Salt. Té 
un import de 3.000 euros i manté les mateixes condicions que l'anterior.  
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 
de productes i serveis turístics; 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Salt potenciar els recursos turístics del municipi i 
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de la seva àrea d’influència, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant per un 
turisme familiar i de qualitat; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt volen signar un conveni 
de col·laboració en matèria de promoció turística per aquest 2017; 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 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. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l'Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 2017 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Salt. 
 
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. 
 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 28 d'abril de 2017, i a l'aprovació del text del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona en 
matèria de promoció, difusió i informació turística. 
 
El Sr. Roca explica que es signa aquest conveni amb l'Ajuntament de Girona. Aquest és 
diferent dels altres convenis signats amb els ajuntaments de la comarca perquè té un 
contingut molt més ampli. Aquest regula tots els temes que fan referència a l'àmbit del 
turisme entre les dues administracions. Hi ha estipulada la gestió compartida del punt de 
benvinguda Girona Gironès. Aquest té un import de 30.000 euros. Destaca que aquest 
punt és estratègic ja que és una entrada molt potent on hi passen molts turistes. L'any 
passat van tenir 120.000 visitants. Aquesta és una oficina que es pot aprofitar molt des de 
la comarca no només per potenciar la ciutat de Girona sinó també la resta de la comarca.  
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès promoure turísticament la comarca 
del Gironès i posar a disposició dels seus municipis els continguts bàsics de la informació 
de productes i serveis turístics; 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Girona potenciar els recursos turístics del 
municipi i de la seva àrea d’influència, promocionant-lo en els mercats turístics, apostant 
per un turisme familiar i de qualitat; 
 
Atès que en data 13 de març de 2012 el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de 
Girona van signar un conveni de col·laboració en matèria de promoció turística, que s'ha 
anat renovant fins a l'actualitat; 
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Atès que totes les parts consideren convenient seguir apostant per la fórmula de 
col·laboració per obtenir la màxima eficiència en la prestació dels serveis d’informació 
turística; 
 
Vist que ambdues parts declaren que comparteixen uns interessos comuns i que l’objecte 
del conveni es concreta en regular un marc de col·laboració i coordinació entre 
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès que permeti aprofundir i ampliar 
les línies de col·laboració per a la promoció turística conjunta de la ciutat de Girona i la 
seva àrea d'influència comarca del Gironès; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 d'abril de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona 
i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística; 
 
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 del PP i grup 
d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del 
grup de C's  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 28 d'abril de 2017, i aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de 
promoció, difusió i informació turística. 

 
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. 
 
6. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 7 de juny de 2017, a l'acceptació de la delegació de l'exercici de les 
competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada 
"Construcció d'una nova captació d'aigua a l'abastament de Viladasens" de 
l'Ajuntament de Viladasens i d'aprovació del text del conveni respectiu. 
 
El Sr. Garcia explica que es ratifica el decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès de data 7 de juny. S'accepta la delegació que formula l'Ajuntament de Viladasens 
en favor del Consell Comarcal per la contractació, execució i direcció de l'obra titulada 
construcció d'una nova captació d'aigua a l'abastament de Viladasens. S'aprova també el 
plec de clàusules que regirà la contractació de l'obra. Exposa que el pressupost de 
contractació té un import de 297.192,55 euros.  
 
Vist que l’Ajuntament de Viladasens, mitjançant acord del Ple de data 11 d'abril 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 nova 
captació d'aigua a l'abastament de Viladasens"; 
 
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 
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direcció de l'obra titulada "Construcció d'una nova captació d'aigua a l'abastament de 
Viladasens"; 
 
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 nova captació d'aigua a l'abastament de 
Viladasens"; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 de juny de 
2017, mitjançant el qual s'accepta la delegació de l'exercici de les competències 
municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una nova 
captació d'aigua a l'abastament de Viadasens" de l'Ajuntament de Viladasens i s'aprova el 
conveni; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 28 d'abril de 2017, acceptar la delegació de l'exercici de les 
competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra 
titulada "Construcció d'una nova captació d'aigua a l'abastament de 
Viladasens" de l'Ajuntament de Viladasens i 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 nova captació d'aigua a l'abastament de 
Viadasens". 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Viladasens. 
 
Tercer. Publicar l'acceptació de la delegació i el conveni en el Butlletí Oficial de la 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
7. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 26 de maig de 2017, i a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció 
per a l'any 2017 destinada a la implantació de deixalleries de tractament de residus 
municipals segons Resolució TES/676/2017. 
 
El Sr. Roca explica que es tracta d'una subvenció que es sol·licita per a la millora de les 
deixalleries de diversos municipis: Cassà de la Selva, Madremanya i Sant Martí de 
Llémena. Els objectius són: en primer lloc la implantació del control d'accés a les 
deixalleries de Cassà de la Selva, Madremanya i Sant Martí de Llémena amb la 
col·locació d'un lector d'accés pels usuaris habilitats de cada municipi pel registre, el 
control d'obertura de les deixalleries i la revisió dels sistemes de tancament automàtics de 
les deixalleries. En segon lloc la millora del control de visites i aportacions dels usuaris de 
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Campllong, Cassà de la Selva, Madremanya i Sant Martí de Llémena. Explica que hi 
apareix el municipi de Campllong perquè els seus habitants utilitzen la deixalleria de 
Cassà de la Selva. S'editaran de 2.300 targes de proximitat personalitzades per facilitar 
l'accés a les corresponents deixalleries i es realitzarà una campanya de comunicació per 
informar als veïns i veïnes. Finalment una línea especifica per a la deixalleria de Cassà de 
la Selva amb la millora i adequació de les instal·lacions amb el condicionament de la 
tanca perimetral de la deixalleria i l'ampliació del cobert. El cost total és de 22.604,62 
euros i la quantia de la subvenció que es sol·licita és el 100% del pressupost del projecte.  
 
Vista la Resolució de 15 de març de 2017, publicada al DOGC núm. 7.341 de 31 de març 
de 2017, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a l'any 2017 destinat a la 
implantació de deixalleries de tractament de residus municipals; 
 
Atès que és d'interès del Consell Comarcal del Gironès promoure la implantació 
d'aquelles mesures que reforcen el projecte comarcal de Xarxa de deixalleries; 
 
Atès que els ajuntaments de Cassà de la Selva, Madremanya i Sant Martí de Llémena ha 
aprovat sengles encàrrecs de gestió a favor del Consell Comarcal del Gironès per a la 
sol·licitud dels ajuts i l'execució de les actuacions subvencionades; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de maig de 
2017, mitjançant el qual s'aprova concórrer a la convocatòria d’ajuts per a sol·licitar per a 
l'any 2017 una subvenció destinada a la implantació de deixalleries de tractament de 
residus municipals segons Resolució TES/676/2017; 
 
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 26 de maig de 2017, i aprovar la sol·licitud de subvenció per a l'any 
2017 destinada a la implantació de deixalleries de tractament de residus 
municipals segons Resolució TES/676/2017. 

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
 
8. Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2017 destinada al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, segons la 
Resolució TES/860/2017. 
 
El Sr. Roca explica que inclou diferents línies. L'objectiu és intentar reduir o estar per sota 
del 10% d'impropis en la fracció orgànica amb la realització de diferents actuacions. La 
primera és la petició de bosses compostables per la separació de la fracció orgànica. Es 
demana una xifra important per repartir a tots els habitatges on es porta a terme la 
recollida d'orgànica. Amb aquestes bosses pretenem reduir més d'un 2% els impropis. 
Actualment trobem moltes bosses de plàstic abocades dins dels contenidors d'orgànica i 
els fa créixer el nombre d'impropis. Aquest fet els fa pujar el preu de gestió per tona. Si es 
redueix aquest nombre d'impropis s'aconseguirà un estalvi important. Demanen el 75% 
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del cost de la subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya. El 25% restant l'aportaran 
els ajuntaments. La segona línia és per obtenir 30 compostadors per ser instal·lats als 
municipis. La tercera línia és per a la realització d'un estudi per la millora del model de 
recollida selectiva de cada municipi. Hi ha diferents escenaris: el model actual, la recollida 
mitjançant el porta a porta i d'altres models que poden haver-hi. Cada equip de govern 
podrà determinar els costos i el percentatge que podria millorar pel que fa al reciclatge. En 
aquest sentit podran decidir si volen introduir canvis o no. Es sol·licita subvenció pel 51% 
del cost a l'Agència de Residus de Catalunya i el 49% l'aportarà el Consell Comarcal. Els 
ajuntaments no hi hauran de fer cap aportació. El cost total d'aquest conjunt d'accions és 
de 42.270,85 euros.  
 
Vista la Resolució TES/791/2017 de 10 d'abril de 2017, publicada al DOGC núm. 7.352 de 19 
d'abril de 2017, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals;  
 
Vista la Resolució TES/860/2017 de 19 d'abril de 2017, publicada al DOGC núm. 7.356 de 25 
d'abril de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (ref. 
BDNS 343432);  
 

Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’atorgament dels 
ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la comarca 
del Gironès; 
 
Atès que els convenis de delegació del servei de recollida de la fracció orgànica amb els 
ajuntaments preveuen la coordinació i execució de les campanyes de sensibilització; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Concórrer a la convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de 

la fracció orgànica dels residus municipals per a l'any 2017 segons la 
Resolució TES/860/2017. 

 

Segon. Aprovar el document titulat "Projecte de foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica dels residus municipals al Gironès" que conté el pressupost 
detallat del projecte. 

 

Tercer. El pressupost desglossat del projecte és de 42.270,85 €. La quantia de la 
subvenció que es sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya ascendeix a 
24.964,05 € del pressupost total del projecte. 

 

Quart. Que el Consell Comarcal del Gironès es compromet a consignar de les 
aplicacions pressupostàries 1700226020 i 1621227990 el finançament 
necessari per a l'actuació sol·licitada i que, en tot cas, serà a càrrec de 
cadascun dels ajuntaments beneficiaris els imports no subvencionats en 
relació al compostatge casolà i les bosses compostables. 

 

Cinquè. Que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi 
adjunta són certes i que el Consell Comarcal del Gironès accepta i se sotmet 
a les bases de la convocatòria. 
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Sisè. Comunicar aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Setè. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
9. Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2017 destinada a projectes de 
prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització, segons la 
resolució TES/790/2017. 
 
El Sr. Roca explica que es demanen dues línies. La primera per l'actualització del Pla 
comarcal del prevenció de residus. Informa que l'actual engloba del 2010 al 2020. Creuen 
que s'ha d'actualitzar atenent que des del 2010 fins a l'actualitat han canviat moltes coses. 
La voluntat és redactar-ne un de nou pel període 2018-2025. La segona línia per a la 
realització de la campanya informativa de reutilització dels RAEES que són els aparells 
elèctrics i electrònics. Aquests es gestionen a la deixalleria de Sarrià de Ter. Es portarà a 
terme una campanya amb el Super Gironès. Recorda que aquesta figura es va crear fa un 
temps i es vol aprofitar per diferents campanyes. El Cost total del projecte són 16.228 
euros.  
 
El Sr Palacio comenta que té alguns dubtes respecte a aquest tema i li agradaria tenir-los 
clars perquè des del seu punt de vista i amb la informació de la que disposa hi troba 
algunes inconsistències. Per una banda veu que la finalitat del projecte és actualitzar el 
Pla de prevenció de residus. Comenta que aquest Pla ja esta fet. Per altra banda es vol 
portar a terme una campanya informativa sobre el nou servei. L'objectiu és reduir un 10 % 
la xifra d'impropis fins al 2020. Si la finalitat és l'actualització com volen arribar a l'objectiu 
de la reducció. Fins a quin punt es porta a terme aquesta continuïtat entre una cosa i 
l'altra. Suposa que l'objectiu de la reducció del 10% esta contemplat en aquest Pla de 
prevenció però manifesta que ens estem avançant en el temps perquè el Pla de prevenció 
vol englobar fins als al 2025.  
 
El Sr. Roca comenta que el volen actualitzar. L'actual té vigència fins al 2020.  
 
El Sr. Palacio també vol parlar dels indicadors. Pregunta quins objectius s'utilitzaran per 
avaluar l'aplicació i l'execució total dels objectius qualitatius. Només veu reflectits 
indicadors quantitatius. Un d'aquests indicatius és la reducció per habitant. Aquestes són 
xifres donades per l'Agència de Residus de Catalunya. Vol saber quina feina es farà 
respecte a aquest tema.  
 
El Sr. Roca contesta, pel que fa a l'objectiu de reduir d'un 10%, que serà el Pla el que ho 
determinarà com s'hi ha d'arribar. Ara volen demanar una subvenció per a la redacció del 
Pla. És cert que tenim un Pla vigent però les coses han canviat des del 2010 fins a 
l'actualitat. Exposa que la Generalitat de Catalunya ha imposat uns altres objectius i 
creiem que l'hem d'actualitzar. Com a contesta a totes les preguntes referents a 
indicadors, objectius... comenta que tot es trobarà regulat en el Pla que es vol redactar 
amb la petició d'aquesta subvenció. Aquest Pla es podrà treballar conjuntament. Tots hi 
podran fer aportacions per incloure més indicadors o el que es cregui oportú.  
 
El Sr Palacio comenta que per tant es tracta d'un projecte que és absolutament 
modificable fins i tot en el preu. Perquè veu que no hi ha una inversió fixa ni un projecte 
fix.  
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El Sr. Roca contesta que s'han de regir per un pressupost per tal de redactar aquest Pla. 
Després de la redacció d'aquest pot ser que el cost final sigui diferent. Amb aquest punt 
de l'ordre del dia es sol·licita subvenció per a la seva redacció.  
 
El Sr. Palacio comenta que aquests temes justifiquen la seva abstenció.  
 
Vista la Resolució TES/858/2017 de 10 d'abril de 2017, publicada al DOGC núm. 7.352 de 
19 d'abril de 2017, per la qual es fa publica la concessió de subvencions per a projectes 
de prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització dels residus 
municipals; 
 
Vista la Resolució TES/790/2017 de 19 d'abril de 2017, publicada al DOGC núm. 7.356 de 
25 d'abril de 2017, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a projectes de prevenció de residus municipals i preparació per a la 
reutilització dels residus municipals; 
 
Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès sol·licitar l’atorgament dels 
ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització 
dels residus municipals; 
 
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.  Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a sol·licitar per a projectes de 

prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització, segons la 
Resolució TES/790/2017. 

 
Segon.  Aprovar el document titulat "Projecte de prevenció de residus municipals del 

Gironès 2017" que conté el pressupost detallat del projecte.  
 
Tercer.  El pressupost desglossat del projecte és de 16.228 €. La quantia de la 

subvenció que es sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya ascendeix a 
12.171 € del pressupost total del projecte. 
 

Quart.  Que el Consell Comarcal del Gironès es compromet a consignar a l'aplicació 
pressupostària 1621227990 i al Capítol I de despesa el crèdit pressupostari 
necessari. 

 
Cinquè.  Que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi 

adjunta són certes i el Consell Comarcal del Gironès accepta i se sotmet a 
les bases de la convocatòria.  

 
Sisè. Comunicar aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Setè. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre: 
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1) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al 
funcionament d'un punt d'informació local d’habitatge. 
2) el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament 
d'un punt d'informació local d’habitatge. 
3) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al 
funcionament d'un punt d'informació local d’habitatge 
 
El Sr. Garcia explica que tal i com van fer al plenari del mes de febrer que es van renovar 
els convenis pels punts d'informació d'habitatge pels municipis de Llagostera, Celrà i 
Cassà de la Selva ara porten a aprovació la renovació amb els ajuntaments de Sarrià de 
Ter, Bescanó i Sant Gregori. La seva vigència serà de l'1 de juny de 2017 fins al 31 de 
desembre de 2019. D'aquesta manera unifiquem els períodes de vigència amb els altres 
tres municipis que també tenen signat aquest conveni. El cost del servei anirà a càrrec 
dels ajuntaments i és de 65 euros per dia més el cost de desplaçament del personal. En el 
cas que el Consell Comarcal rebi alguna subvenció pel funcionament d'aquests punts 
d'informació, com ha passat aquest any per part de la Diputació de Girona, aquest import 
es reduiria en funció de la subvenció atorgada. La periodicitat del servei és la mateixa: 
cada 15 dies. Aprofita per explicar que avui ha començat a treballar l'assessora del servei 
d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge segons el conveni que es va aprovar en el 
darrer ple signat amb la Diputació de Girona. Aquesta vindrà al Consell cada 15 dies.  
 
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 2016; 
 
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; 
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a Sarrià de Ter seria duplicar un servei que ja està 
oferint el Consell Comarcal; 
 
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 al funcionament del Punt 
d'Informació Local d'Habitatge. 

 
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. 
 
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 2016; 
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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; 
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a Bescanó seria duplicar un servei que ja està 
oferint el Consell Comarcal; 
 
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 Bescanó per al funcionament del Punt d'Informació 
Local d'Habitatge. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Bescanó. 
 
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 2016; 
 
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; 
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge a Sant Gregori seria duplicar un servei que ja està 
oferint el Consell Comarcal; 
 
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 Sant Gregori per al funcionament del Punt 
d'Informació Local d'Habitatge. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori. 
 
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 de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 de maig de 2017, i aprovació de conveni de col·laboració entre 
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el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el 
marc dels “programes integrals”. 
 
El Sr. Vidal explica que aquest conveni fixa les condicions del Programa d'integrals. 
Aquest programa és la segona edició que es porta a terme. Els agents que hi participen 
n'estan satisfets perquè mostra la voluntat de treballar en xarxa des dels diferents 
organismes. Aquest programa el lidera l'Ajuntament de Girona, hi participa l'Ajuntament de 
Salt, el Consell Comarcal, la Fundació Sergi, Astrid 21 i la Fundació Èxit. El Consell 
Comarcal atén a un sector de joves amb estudis post obligatoris. Va començar el dia 2 de 
maig. Actualment estem treballant amb 17 joves dels quals 3 ja es troben treballant amb 
un contracte superior a 6 mesos i 3 més amb contractes temporals d'estiu.  
 
Vist que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 22 de la Llei 
13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu 
adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el qual té assignades les 
competències en matèria d’ocupació, n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i 
en garanteix l’avaluació de l’activitat; 
 
Atès que d’acord amb l’article 23 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya és el responsable de l’ordenació, el desenvolupament, 
l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la política 
d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès de conformitat amb l’Ordre TSF/318/2016, de 22 
de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvenciones públiques al finançament dels “Programes Integrals” i la Resolució 
TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s’obre convocatòria anticipada per a l’any 
2017 i la Resolució TSF/429/2017, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a 
l’atorgament de les subvencions previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de 
novembre i, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 3 d’abril de 2016, du a terme 
un projecte amb número d’expedient SOC005/16/00039, articulant serveis per a joves 
inscrits al registre de la Garantia Juvenil; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de maig de 
2017, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració entre el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc dels Programes 
integrals; 
 
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 24 de maig de 2017, i aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en 
el marc dels Programes integrals. 

 
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. 
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12. Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 12 de gener de 2017, i aprovació de 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 aquest programa es va iniciar el dia 23 de desembre de 2016 i 
finalitza el dia 30 de març de 2018. Consta de dues etapes. La primera, de formació, que 
va finalitzar el dia 7 d'abril. Ara mateix els joves estan realitzant pràctiques laborals. Pel 
que fa a les pràctiques 8 joves en realitzaran del dia 22 de maig al dia 16 de juny a 
diferents empreses. Un altre jove iniciarà les pràctiques del dia 12 de juny fins al 30 de 
juny a una Fundació i un jove ha iniciat pràctiques a l'Ateneu Cooperatiu. Comenta que 
l'objectiu no és només és la inserció sinó també intentar reconduir cap a la formació a 
aquests joves. Hi ha 7 joves que es matricularan al centre de formació d'adults: 3 a Salt i 4 
a Girona.  
 
Vist que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 22 de la Llei 
13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu 
adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el qual té assignades les 
competències en matèria d’ocupació, n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i 
en garanteix l’avaluació de l’activitat; 
 
Atès que d’acord amb l’article 23 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya és el responsable de l’ordenació, el desenvolupament, 
l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la política 
d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent; 
 
Vist que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/251/2014, de 
4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya, “Joves per l’ocupació”, modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 
d’agost, i la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost per la qual s’obre la convocatòria 
anticipada per a l’any 2017, porta a terme un programa innovador de suport a 
l’experiència pràctica que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment 
individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, que facilita la 
inserció laboral i fomenta el retorn al sistema educatiu de persones joves, entre 16 i 25 
anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%, amb baixa qualificació i dèficits formatius que no disposen del graduat 
d’educació secundària obligatòria o malgrat disposar-ne no han continuat amb els estudis 
postobligatoris; 
 
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"; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 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". 

 
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. 
 
13. Moció amb relació als embargaments que l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària practica contra les ajudes socials i les beques menjador. 
 
El president explica que aquest punt queda sobre la taula perquè es va parlar a la Junta 
de Portaveus de dilluns i es va decidir deixar-la sobre la taula pel proper ple del mes de 
juliol. La Sra. Veray ha gestionat una reunió, que es portarà a terme el dimarts de la 
setmana que ve, amb el Subdelegat del Govern i el Delegat Provincial d'Hisenda. 
Esperaran veure quin és el fruit d'aquesta reunió i com es desenvolupa.  
 
14. Moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – la Farga 3 (Medinyà).. 
 
El president comenta que hi ha una sèrie de municipis de la comarca que estan en contra 
del traçat d'aquesta línia elèctrica d'alta tensió, aquests són: Celrà, Bordils, Juià i Sarrià de 
Ter. Per donar-los suport aprovem aquesta moció.  
 
La Sra. Veray manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquesta moció.  
 
Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de 
Ter sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 
220 kV Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió 
entre la subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), travessant els municipis 
de Celrà, Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons: 
 

 L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és que 
permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de transport a 
220 kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al subministrament de la 
demanda. És una justificació clarament insuficient, ja que no s’acompanya 
d’estudis amb dades reals que demostrin que la xarxa actual no permet garantir la 
cobertura de la demanda mitjana horària ni de la demanda punta. Tampoc no es 
justifica per quina raó no es contempla la possibilitat de repotenciació d’altres línies 
amb igual origen i destí o de compactació de la nova línia amb el traçat de les línies 
ja existents. 
 

 Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model 
actual basat en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En un 
moment com l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn 
energètic dels combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic fet a 
mida dels interessos econòmics del lobby energètic, basat en el creixement continu 
de la demanda, en comptes de dedicar tots els esforços a bastir un sistema 
energètic on les renovables assoleixin amb rapidesa el major pes possible. 

 



 
 

21 
 

 En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats a la 
zona sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable 
delimitat, contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, 
mitjançant el qual s’aprova la Instrucció Tècnica complementària TC-LAT 07, que 
prescriu que s’han d’evitar infraestructures aèries en terrenys classificats com a sòl 
urbà en municipis amb pla general aprovat. 

 

 Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8), 
ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real de 
participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima transparència tota la 
informació disponible a les entitats, associacions, administracions i persones 
concernides, s’articulin taules de concertació per a la resolució de dubtes i 
consultes i es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per no oferir uns 
terminis raonables d’informació al públic abans de la presa de la decisió. 

 

 La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i 
paisatgístic de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la 
llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, sense 
preveure cap pla de vigilància ambiental específic. 

 

 El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels 
camps electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de 
precaució (en vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre 
la innocuïtat d’un producte, procés o instal·lació cal evitar portar-lo a terme fins que 
no hi hagi plenes garanties. 

 

 Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos siguin 
inferiors als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els danys econòmics de 
la línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. Les servituds que 
s’originen, la destrossa del paisatge i el risc de perjudicis a la salut devaluen de 
forma molt important el valor dels sòls i immobles per on passen aquestes 
instal·lacions. 

 
La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, 
Celrà i Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al projecte i s’han 
compromès públicament a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia destrueixi 
el territori. També han presentat al·legacions altres entitats i partits polítics, i recentment 
s’ha constituït la Plataforma Salvem la Llera del Ter, formada per veïns i veïnes de Juià, 
Celrà, Bordils i Cervià de Ter en contra de la línia d'alta tensió. 
 
Sotmesa la moció 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 
d'ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E i l'abstenció del 
grup del PP.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià 

de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3, 
així com el ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i 
altres entitats de la zona afectada per la línia. 
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Segon. Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en 
concret a la seva recollida de signatures contra la línia d’alta tensió. 

 
Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya que es posicioni inequívocament en contra de la imposició 
d’aquest projecte i doni suport a les reivindicacions dels municipis afectats. 

 
Quart. Fer arribar aquests acords als ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i 

Medinyà, a la Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions 
municipalistes, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a Red Eléctrica de España. 

 
15.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No 'hi ha.  
 
16. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Isidre Alis i Meya. 
 
El president explica que en el moment en què es perd la condició de regidor 
automàticament també es perd la condició de conseller comarcal. És per aquest motiu 
que el Sr. Alis no es troba dins de l'hemicicle i ha assistit com a públic.  
 
17. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Oriol Pellicer i 
Sabrià. 
 
El president explica que en el moment en què es perd la condició de regidor 
automàticament també es perd la condició de conseller comarcal. És per aquest motiu 
que el Sr. Pellicer no es troba dins de l'hemicicle i ha assistit com a públic.  
 
18. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Pere Cabarrocas i 
Sitjes. 
 
El president manifesta que el Sr. Cabarrocas encara és regidor i per aquest motiu ha 
assistit a la sessió plenària d'avui.  
 
El Sr. Cabarrocas explica que demà presenta la seva renuncia com a regidor. Avui 
després de molts anys de conseller comarcal renuncia a aquest càrrec. Hauran passat 34 
anys de política municipal. Abans de començar la sessió del ple fèiem broma amb el 
president, quant ell va entrar el Consell Comarcal el dia 9 de març del 1988 el president 
actual tenia 7 anys. Ha estat un privilegi formar part d'aquest consell comarcal. Agraeix el 
tracte rebut pels diferents presidents que ha tractat. Especialment el Sr. Busquets sempre 
tant dialogant i proper. Agraeix als consellers i conselleres dels diferents grups els anys en 
els que han fet feines junts a les comissions informatives i als plens. També mostra el seu 
agraïment al personal del Consell per la seva disposició al servei. Manifesta que sempre 
s'ha sentit molt ben atès quan el seu grup o ell personalment hem realitzat alguna petició. 
Per ell s'acaba una etapa però els que el coneixen saben que els que han estat molts 
anys en el món municipal els costa retirar-se de cop i volta. No ens en acabem d'apartar 
mai de fer política. Seguirà col·laborant, amb molt de gust, amb qüestions que afecten el 
meu municipi. Mentre hi hagi salut seguirà. Desitja bona sort a tots i gràcies per la 
confiança i els encoratja a seguir treballant pels nostres municipis.  
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El president manifesta que el Sr. Cabarrocas ha dit dialogant i proper. Recorda que fa 13 
anys que va arribar a l'alcaldia i en el primer consell d'alcaldes ja va veure el Sr. 
Cabarrocas. Des d'aleshores només queda l'alcalde de Juià, el Sr. Vidal, el Sr. Freixas, 
alcalde de Campllong i el Sr. Cabarrocas. Pel que fa als adjectius de dialogant i proper 
n'ha aprés dels que ho heu sigut durant molts anys. Li dóna les gràcies per tot.  
 
La Sra. Pineda com a portaveu del seu grup vol deixar constància del seu agraïment 
personal i com a grup per aquests 34 anys dedicats al municipalisme i dedicats al poble 
de Quart. Li dóna les gràcies per la seva generositat i pel seu mestratge. A través de la 
seva experiència els ha ensenyat a estimar el territori i a tenir proximitat amb els ciutadans 
i ciutadanes. Agraeix la seva lleialtat a totes les institucions on ha estat representat però 
també al partit polític. Moltes gràcies.  
 
19. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El president vol comentar dues coses, el substitut del Sr. Alis és un regidor de Sant Julià 
de Ramis que ara és membre de la Junta Gestora de Medinyà. Aquest no el substituirà 
sinó que ho farà la següent de la llista. En segon lloc comenta, pel que fa al ple del mes 
d'octubre, que hi tindrem, com sempre els dos primers punts: l'aprovació de la darrera 
acta i les qüestions de presidència i gerència. Hi afegirem un tercer punt promogut per 
una moció aprovada el dia 15 de febrer de 2017 per la creació i posada en funcionament 
dels mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms. En 
aquest tercer punt es donarà compte de totes les reunions que hagin assistit els 
consellers comarcals. No ho inclouran al ple del mes de juliol perquè s'ha sol·licitat a tots 
els ens on hi tenim representació que ens facin arribar els seus estatuts i la tasca que hi 
desenvolupem i encara no hem rebut resposta de més de la meitat dels ens. Els ho 
tornaran a demanar.  
 
El Sr. Palacio vol posar sobre la taula un tema que per la informació que li han tramès no 
s'ha tractat des del 2015. Es tracta d'un problema medioambiental que en el seu moment 
es va tractar amb els agents rurals i és referent a la vespa velutina. Al 2015 i segons l'acta 
que li han tramès el Sr. Dalmases comentava que aquesta vespa pot arribar a comportar 
un problema per la seguretat dels ciutadans i dels apicultors. Els nius d'aquesta espècie 
són molt grans i en alguns casos estan ubicats en zones urbanes. El 24 de maig el 
president de l'Associació d'Apicultors va publicar aquest tema a la premsa. Va indicar que 
a la comarca del Gironès hi ha 80 nius d'aquestes vespes. Pensa que és molt important 
que tan des del Consell Comarcal i com des dels ajuntaments tinguem en compte aquest 
problema medioambiental. Vols saber, amb les competències que té el Consell, què es 
pot fer respecte d'aquest tema.  
 
El president respon que s'està fent el que es va acordar que en el Consell d'Alcaldes. Es 
va dir que és un problema existent i real i que afecta als nostres pobles. Si es tracta de 
nuclis urbans són els agents rurals els que actuen. Si la zona no és urbana es pot fer a 
través de l'ajuntament o aquest pot demanar ajuda al Consell. Es va concretar que si els 
ajuntaments ho demanaven el Consell Comarcal buscaria una empresa de control de 
plagues. Comenta que alguns ajuntaments s'hi han trobat però no han formulat cap petició 
al Consell sinó que ho han solucionat amb recursos propis.  
 
El Sr. Palacio demana que ho tinguin en compte. En segon lloc vol preguntar pel que fa al 
Fòrum Comarcal i al Decret de la Generalitat de Catalunya de menjadors escolars. Li 
agradaria saber a quins acords han arribat respecte a aquest tema que ha canviat molt. 
Comenta que s'han introduït canvis substancials com per exemple que la Generalitat pot 
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ometre el Consell Comarcal per donar els ajuts i els pot atorgar tant a l'infant com a la 
família.  
 
El president respon que no s'ha arribat a cap acord perquè ara mateix estan portant a 
terme taules de treball. En aquestes no s'ha parlat de a qui s'ha d'atorgar l'ajuda sinó que 
s'ha parlat de la delegació específica de la competència. Explica que la Generalitat de 
Catalunya delega la gestió dels menjadors escolars als consells comarcals. Nosaltres 
volem, si tenim la competència delegada, poder tenir el control total fins al final del circuit. 
Ara tenim la delegació i nosaltres ho deleguem a una ampa, un ajuntament o una 
mancomunitat. En aquestes reunions no s'estan treballant els criteris d'adjudicació de les 
bases de les ajudes. Aquestes taules de treball són coordinades a través del Fòrum 
Comarcal.  
 
El Sr. Palacio manifesta finalment que el seu grup ha demanat un informe de secretaria 
respecte a tota aquesta polèmica, no només mediàtica, que s'ha aixecat respecte de les 
bases per accedir a les ajudes de menjador escolar. Estan esperant la resposta.  
 
El president respon respecte a l'informe que no creu que hagi de redactar un informe 
sobre aquest tema. Aquestes bases van ser aprovades pel plenari, s'hi van poder realitzar 
les esmenes i es van exposar al públic. Les bases estan aprovades. Si legalment s'ha de 
redactar un informe es farà però si legalment no és obligatori no es farà. Creu que no 
s'han de demanar informes de temes aprovats pel plenari.  
 
El Sr. Palacio comenta que com a conseller comarcal té dret a fer aquest tipus de 
peticions. Creu que no hi ha d'haver problema. No sap quants informes es redacten 
anualment.  
 
El president manifesta que demanar un informe d'unes bases aprovades pels grups de 
forma transparent en un plenari no ho troba normal.  
 
El Sr. Palacio comenta que pot veure la petició que ha redactat i aquesta serà la resposta 
a la pregunta que ha formulat.  
 
El secretari respon que els informes només es poden redactar a petició del president o bé 
quan ho demani un terç dels membres de la corporació. No es poden demanar de manera 
individual. Els informes de secretaria s'emeten generalment sobre temes de majoria 
absoluta, legalitat... No estan pensats per redactar-se pels temes de funcionament diari de 
la corporació. Una altra qüestió és si un grup de consellers comarcals ho consideren 
oportú. Una petició individual no prosperaria si no li ho autoritza el president.  
 
El Sr. Palacio comenta que el seu grup manté la petició. Poden valorar si és 
contraproduent o no denegar un informe respecte un tema que és tan transparent. Creu 
que s'ha de redactar. 
 
El Sr. President manifesta que aquest tema és transparent perquè és va aprovar pel 
plenari per una àmplia majoria.  
 
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 

 


