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ACTA NÚM. 1/18 
 
Núm. de la sessió: 1/18 
Caràcter: ordinària 
Data: vint-i-u de febrer de dos mil disset (21/2/2018) 
Horari: de les set i cinc minuts a un quart de nou 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. S'absenta en el punt 13. 
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:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Miquel Cortés i Cardenal  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero. S'absenta en el punt 13.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda 
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Hi assisteixen:  
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusa la seva absència:  
Albert Saus i Masó  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de 
desembre de 2017. 
 
El president explica que hi ha una esmena a fer-hi. Quan es va informar del període mig 
de pagament per part de l'Escola de Música allà on hi diu 16,48 dies i hauria de dir 1,09 
dies.  
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, amb la 
modificació esmentada, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple del Consell 
Comarcal del Gironès del dia 20 de desembre 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 explica que en aquests darrers mesos s'ha portat a terme la presentació i la 
inauguració d'Escenaris 2018 a la sala La Planeta. El dia 2 de febrer es va portar a terme 
la presentació del projecte Al Gironès Llegim. El dia 28 diverses consellers van assistir a 
la gala benèfica que es va portar a terme a la casa de cultura Les Bernardes.  
Exposa, pel que fa a la relació de decrets, que s'ha tramès la relació del 670/2017 al 
746/2017 del mes de desembre i del 1/2018 al 50/2018 referents al mes de gener. 
Destaca la contractació del personal seleccionat en el marc del projecte Treball i Formació 
2017- 2018. Informa que de les 42 persones subvencionades se n'han acabat incorporant 
39. Aquestes estan realitzant feines de peó, agent cívic i auxiliar administratiu a 14 
ajuntaments de la comarca. S'ha contractat un AODL. S'ha adjudicat la redacció del Pla 
estratègic per al desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca a la consultoria U-
TRANS per un import 29.750 euros. Informa que també s'ha adjudicat el subministrament 
del gestor d'expedients a l'empresa Aytos. S'ha convocat un procés per la selecció d'un 
arxiver a jornada parcial i amb caràcter temporal.  
Comenta una millora interna i de transparència, a partir d'aquest mes tots els consellers i 
conselleres comarcals rebran un resum de les indemnitzacions per assistència als òrgans 
col·legiats. Aquest contindrà un detall de les assistències, de l'import corresponent a 
cadascuna, de la retenció aplicada a cadascú i l'import anual acumulat i bimensual.   
Informa que s'ha guanyat el recurs contenciós administratiu que l'empresa de 
senyalització Postigo Obres i Servicios va interposar contra el Consell Comarcal. En 
aquest se'ns reclamava el pagament 11.800 euros d'un contracte de senyalització del 
2011. Explica que el dia 24 de gener es va organitzar una reunió amb alcaldes i regidors 
per tractar la problemàtica actual entorn de l'habitatge. Avui s'han reunit, conjuntament 
amb els alcaldes, amb la directora general d'indústria. Recorda que el dia 20 de març a 
les 5 de la tarda l'ACM organitza una jornada sobre la nova llei de contractes que es 
portarà a terme a la seu del Consell.  
 
- Donar compte dels informes de morositat corresponents al 4t. trimestre 2017 
d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 
El president informa que estan complint amb els paràmetres estipulats en la normativa.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
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- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 
l'estat d'execució del Pressupost del 4t. trimestre 2017. 
 
El president informa que aquesta informació s'ha tramès al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques tal i com pertoca.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al 4t. 
trimestre 2017. 
 
El president comenta que estan complint amb els paràmetres que els marca el ministeri. 
Ara mateix el període mig de pagament és de 6 dies.  
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
3. Aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de 
projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la 
comarca. 
 
El president informa que porten a aprovació les bases específiques reguladores de 
subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de 
projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca. 
Aquestes són les mateixes amb la novetat que s'hi ha incorporat una millora pel que fa la 
relació de conceptes que es consideraven conceptes no subvencionables. Aquest any es 
permetrà justificar les despeses en àpats dels col·laboradors o voluntaris de l'activitat 
sempre que aquesta no superi el 20% de la despesa de l'activitat subvencionada. Vista 
l'experiència d'aquest any hi havia molts ajuntaments que els ho demanaven i han cregut 
convenient incorporar-ho. Recorda que la partida destinada a aquesta finalitat aquest any 
té un import 14.000 euros. L'any passat inicialment era de 9.000 i després es va 
suplementar amb 3.500 euros més. L'any passat se'n van beneficiar un total de 14 
ajuntaments amb un import de 13.100 euros.  
 
Vist que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 de febrer de 2017 va aprovar 
les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments de la 
comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció 
econòmica dels municipis de la comarca; 
 
Atès que es vol dur a terme una modificació de l'art. 4 de les esmentades bases; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l'art. 4 de les bases específiques reguladores de 

subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al 
foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels 
municipis de la comarca que es transcriu amb el contingut següent: 
"4. Despeses subvencionables 
... 
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No es consideren despeses subvencionables:  
a) El finançament d’inversions, equipament i béns d’equip. 
b) El finançament de despesa de conservació, reparació i manteniment de 
béns mobles i immobles. 
c) Les despeses de personal. 
d) El finançament de despesa en dietes, manutenció, allotjaments, i altra 
similar. En tot cas, però seran subvencionables les despeses en àpats 
dirigits als col·laboradors voluntaris de l'activitat sempre i quan aquest tipus 
de despesa no superi el 20% de la despesa total de l'activitat 
subvencionada. 
e) L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació. 
f) Els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de 
deduïble, compensable o repercutible per part de l’ens sol•licitant de la 
subvenció." 
 

Segon. Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

 
Tercer. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 

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

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

 
4. Aprovació definitiva del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i 
Relació de llocs de treball per a l'any 2018. 
 
El president explica que en el pressupost aprovat pel Consorci de Benestar Social Gironès 
- Salt es van presentar al·legacions per part d'un grup de treballadors de l'EAIA en dos 
sentits. El primer fa referència al mòdul de finançament i el segon és respecte a la 
nomenclatura de la relació de llocs de treball. Pel que fa al mòdul de finançament 
l'al·legació s'ha desestimat, pel que fa a la nomenclatura de la relació de llocs de treball 
s'ha estimat. Es va aprovar la setmana passada a la Junta General del Consorci.  
 
El Sr. Palacio comenta que aquestes al·legacions els van arribar la setmana passada. 
Aquestes han estat interposades per les professionals del propi Consorci als pressupostos 
del Consorci i per tant també del Consell Comarcal. Si no s'equivoca aquesta impugnació 
apuntava a tres qüestions. La primera per no contemplar-se a la relació de llocs de treball 
del Consorci i l'adequació requerida en la nomenclatura. La segona pel que fa al nivell i 
retribucions conforme es va acordar amb els ens locals i la direcció general. No es 
contempla el crèdit necessari per regularitzar durant l'any el que es derivi del procés 
d'adequació. La tercera per no contemplar el crèdit necessari pel compliment de les 
obligacions econòmiques delegades al Consell Comarcal. Aquestes estan finançades al 
100% per part del Departament. Al seu grup els va cridar molt l'atenció, que hagin estat 
les mateixos professionals de la casa els que hagin impugnat els seus pressupostos. Li 
agradaria que se'ls expliques si això que s'està impugnant és cert o és fals i a on està la 
discrepància entre els professionals del Consorci i el que nosaltres estem aprovant. Creu 
que és molt importat i necessari que ho tractin amb tota la serenitat possible per tal 
d'arribar a una solució. També vol saber perquè no s'han actualitzat les taules salarials del 
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personal. Els imports dels treballadors socials des de l'any 1994 que no s'actualitzen. Vol 
saber si els professionals del servei especialitzat estan cobrant per sota del que els hi 
pertoca tot i que el consell comarcal hagi rebut íntegrament la subvenció per part del 
Departament.  
 
La Sra. Pineda comenta, per centrar les al·legacions presentades, que l'EAIA és un servei 
que es troba en el marc d'una competència exclusiva de la Generalitat i que s'executa des 
del Consorci de Benestar Social. La Generalitat traspassa al Consell Comarcal, a través 
del Contracte Programa, el 100% del sou per tal que aquest sigui pagat als treballadors. 
El problema és que malgrat que la Generalitat de Catalunya transmet el 100% del sou, 
que d'acord amb unes taules haurien de cobrar les treballadores de l'EAIA, no se'ls paga 
realment aquest import. Pregunta quines són les quantitats de les que estan parlant. 
Quina és la diferencia entre els diners que la Generalitat transmet al Consell i el que reben 
les treballadores tenint en compte que la seguretat social està inclosa en la transferència. 
Han estudiat les al·legacions presentades i han mantingut un intercanvi d'impressions 
amb les treballadores que les han interposat. Creuen que aquestes al·legacions són 
legítimes, justes i pertinents. Manifesta que estan disposats a donar-los suport però volen 
saber de quin import estan parlant. La Generalitat de Catalunya transmet uns diners 
d'acord amb unes taules de retribucions per categories que haurien de rebre aquests 
professionals de l'EAIA i la diferència se la queda el Consell Comarcal. En el punt núm. 2 
de l'odre del dia del plenari s'ha dit que el període mig de pagament és de 6 dies per tant 
no hi ha problemes de finançament del Consorci. Pregunta si és necessari que aquests 
diners es segueixin quedant al Consorci si legítimament són d'aquestes treballadores. 
Tenen entès que l'any 2019 ja serà obligatori adequar les categories professionals i per 
tant les retribucions. Donaran suport a les al·legacions presentades i per tant votaran en 
contra de l'aprovació definitiva del pressupost. 
 
El Sr. Cornellà comenta que al seu grup els preocupa que les pròpies professionals del 
Consorci siguin les que impugnen el pressupost. Llegint el que presenten entenen que no 
demanen quantitats molt elevades. Evidentment ho estan fent de bona fe i perquè creuen 
que així els pertoca. Estan parlant de quantitats molt petites, uns 1.000 euros anuals en 
alguns dels casos. Creuen que ha de ser així i que el finançament que es rep per part de 
Departament a través del contracte programa és el finançament que els correspondria. Els 
preocupen altres aspectes. El primer és que la contesta que se'ls ha fet és que no poden 
incrementar els sous a banda de la resta de treballadors dels consorci. El comitè ha 
presentat diferents documents al Consorci en els quals es parla de que en algunes 
categories sí que hi ha hagut modificacions. Si és cert no se'ls pot contestar a les 
treballadores que no es pot fer. Un altres tema preocupant és que el comitè d'empresa el 
dia 22 de desembre va entrar al registre un document on s'exposaven molts temes, tots 
relacionats amb l'àmbit laboral. Els preocupa la diferencia de criteri aplicat i els agradaria 
saber quines mesures s'han adoptat perquè aquesta mesa negociadora del Consorci es 
convoqui i es comenci a arribar a acords.   
 
El Sr. president explica pel que fa a la pregunta que li ha formulat la Sra. Pineda que ara 
no disposa de les xifres però les hi facilitaran. Les al·legacions presentades per les 
treballadores de l'EAIA són totalment legítimes i tenen dret a defensar-ho. Des de l'equip 
de govern, pel tema del mòdul de finançament, van proposar anar conjuntament a una 
reunió amb la Generalitat per tal d'aclarir si es fa correctament o no. Disposem d'un 
informe de la Generalitat que ens legitima totalment en la forma com es porta a terme 
aquest pagament. Creiem que ho estem fent tal i com pertoca. Per altra banda el tema 
dels sous, els llocs de treball, la revisió de fitxes i les relacions amb la mesa negociadora 
explica que s'han portat a terme diferents reunions. S'ha creat la mesa negociadora i creu 
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que van per bon camí. Pel que fa a les reunions que han anat fent amb el comitè de 
treballadors n'hi ha hagut de més bones que d'altres però s'han anat resolent els temes 
encallats de fa molt temps. Posa l'exemple del pagament de la productivitat, l'establiment 
d'un calendari de pagaments de nomines, el tema del quilometratge està sobre la taula 
així com també la revisió de les fitxes i llocs de treball. L'any passat va quedar una 
proposta sobre la taula. Aquesta s'ha de reprendre i escollir quines són les fitxes 
prioritàries a millorar. En la reunió de dilluns passat es va quedar que presentarien una 
proposta de quines son les fitxes prioritàries. Explica que la situació laboral del Consorci 
és complexa perquè hi ha una sèrie de personal que depenen del conveni de l'ajuntament 
de Salt i uns altres que depenen del conveni de Consell Comarcal. Hi ha diversos temes 
sobre la taula. Aquesta mesa negociadora s'ha creat per buscar solucions. N'hi ha que 
són més ràpides que d'altres. La revisió de les fitxes serà un primer pas per regularitzar 
totes aquestes situacions.  
 
El Sr. Palacio està d'acord en que s'han d'anar fent coses i gestos d'aquest tipus i posa 
l'exemple de la revisió de fitxes. Creu que seria molt important, a nivell de transparència i 
d'enteniment, que els donin informació respecte del que s'està fent per evitar aquest tipus 
d'impugnacions. Creu que hi hauria d'haver una separació de les despeses assignades. Si 
no ho té mal entès aquestes assignacions normalment es justifiquen en global. El seu 
grup proposa que es faci una separació de les assignacions, el cost, de l'àmbit territorial 
de l'actuació, de la gestió general, del mòdul complementari sobre assoliment d'objectius i 
per suposat de cost dels professionals. Ho demanen perquè bàsicament les al·legacions 
van en una direcció. Pel que fa a les xifres indica que a través del Contracte Programa de 
l'any 2017 es va rebre una subvenció total per l'EAIA de 347.668 euros. El cost dels 
professionals sense el quilometratge va ser de 319.110,04 euros calculat sobre el costos 
aportats de relació de llocs de treball. Es pot observar una diferència de 28.657,60 euros 
pels professionals de l'EAIA. En el cas dels tècnics superiors, és encara més flagrant, 
actualment cobren un sou bàsic de 25.400 euros i haurien de cobrar 27.784 euros. Hi ha 
un diferència de 1.784 euros. Amb aquestes xifres veuen que no és només una qüestió de 
bona gestió també consideren que és una qüestió de transparència i de reconeixement de 
les professionals i del seu valor a nivell social. El que acaba de dir no ho diu ell sinó que 
ho diu la llei que va redactar el grup d'Esquerra i que molt correctament reconeix la feina 
que realitzen els professionals. Personalment, com a quasi professional del gremi, 
manifesta que és necessari que hi hagi aquest reconeixement tant a nivell econòmic com 
a nivell de transparència i bona gestió. Reitera que seria una molt bona mostra d'aquesta 
bona intenció separar les despeses assignades. S'hauria de fer per despeses territorials, 
de gestió general, del mòdul complementari i dels professionals. En darrer lloc també 
proposa que hi hagi una justificació de les despeses que s'han realitzat durant el 2017. 
Una justificació de les despeses per separat amb els quatre àmbits que acaba d'esmentar. 
És necessari fer-ho per saber què és el que s'imputa i com es justifica perquè és això el 
que genera el dubte. És aquí on hi ha la discrepància. Si parlem sobre els números no hi 
haurà interpretacions. Volen saber quin tant per cent s'ha destinat a cada àmbit. Creu que 
és un tema de voluntat política. Li agradaria que el president es pronunciés sobre aquest 
tema i la possibilitat de realitzar aquesta separació així com mostrar una justificació des 
d'intervenció d'aquestes despeses.  
 
El President contesta que la voluntat política, com ja ha dit d'un bon principi, és la de 
regularitzar i arreglar les coses. Molts dels aspectes que ha comentat des de la 
intervenció és té el detall amb les dades clares i transparents.  
 
La Sra. Dalmau explica que el que traspassa la Generalitat de Catalunya al Consell no 
són unes retribucions de personal el que traspassa és un mòdul de finançament. Aquest 
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finançament es calcula en base a unes retribucions tipus d'una tipologia de personal de la 
Generalitat. No són unes retribucions. És un mòdul que inclou: evidentment les 
retribucions del personal de l'EAIA i un tant per cent de gestió. El servei de l'EAIA és un 
servei delegat que significa que és un servei propi de la Generalitat de Catalunya. A 
aquest el Consell no pot aportar-hi diners, ni tampoc ho poden fer els municipis. És un 
servei delegat per part de la Generalitat que és la que aporta el 100% del seu 
finançament. Aquest finançament que rebem es calcula de la mateixa manera per tots els 
EAIES de tot Catalunya. Depèn de l'estructura existent: el nombre de psicòlegs, el de 
pedagogs, el cap, el nombre de treballadors socials. Té uns mòduls per cada professional. 
Aquest import s'incrementa en un percentatge de gestió del 8%. La despesa de l'EAIA no 
és només la despesa dels professionals, hi ha despeses de gestió i tramitació de les 
activitats i uns costos indirectes. Comenta que ella ha redactat un informe respecte a les 
al·legacions presentades per part del treballadors. Aquestes al·legacions són legítimes. 
Ella en cap moment ho ha qüestionat, ni ella ni l'equip de govern però el finançament és el 
que és. El que aporta la Generalitat és un mòdul de finançament. Davant del dubte, 
perquè aquest tema fa uns mesos que s'està sobre la taula, la directora del Consorci es 
va posar en contacte amb el Departament per veure si des del Consorci s'interpretava 
malament aquest mòdul de finançament. Se'ls va respondre, via correu electrònic, per part 
del Departament. En aquest es deia que el Departament traspassava un mòdul de 
finançament i que en cap cas volia dir que les retribucions del personal s'haguessin 
d'adequar a la forma de calcular el mòdul de finançament. Manifesta que incrementar les 
retribucions del personal de l'EAIA depèn del Consorci i per modificar qualsevol retribució 
han de portar a terme una valoració del llocs de treball. No es poden incrementar de forma 
generalitzada, ni indiscriminada ni de forma discrecional. S'ha de valorar el lloc de treball i 
si es conclou que ha de ser així, amb una valoració de llocs de treball, s'haurà de veure 
què permet fer la llei de pressupostos generals de l'estat.  
 
El Sr. president comenta que properament portaran a terme la revisió de fitxes i en funció 
de les possibilitats que hi hagi se'n faran algunes i es marcarà un calendari de prioritats.  
 
La Sra. Dalmau comenta que hi ha un altre escull normatiu, l'article 121 de la llei 40/2015, 
de règim jurídic del sector públic. El Consorci depèn jeràrquicament del Consell i aquest 
article estipula que les retribucions del personal del Consorci no poden ser superiors a les 
retribucions del personal del Consell Comarcal. Ho poden valorar i poden fer esforços 
però s'ha de tenir clars quins són els esculls normatius existents. Hem de tenir en compte 
que la Llei de pressupostos generals de l'estat prohibeix els increments de retribucions. 
Per altra banda tenim la interpretació que es porta a terme del mòdul de finançament que 
per part del departament se'ls ha avalat. Es va emplaçar al comitè a reunir-se amb 
representants del departament conjuntament perquè en una taula amb totes les parts 
implicades pogués quedar clara la interpretació del Departament. Pel que fa a la 
justificació manifesta que el Consell no es queda diners. Potser ha interpretat malament el 
comentari realitzat però vol deixar clar que la justificació es fa correctament amb les 
depeses existents. Si algú hi està interessat els la pot mostrar. Comenta que el 
departament mai els ha qüestionat la forma de portar-la a terme.  
 
El Sr. President comenta que si ho haguessin justificat malament els ho haguessin dit.  
 
La Sra. Dalmau recorda que estan sotmesos al procés d'auditoria del departament. Mai 
els han realitzat cap requeriment.  
 
El Sr. Palacio manifesta que ell preguntava pels números a la Sra. Interventora. Vol saber 
quins són els imports, quin és el tant el cent absolut i quins són els percentatges.  
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La Sra. Dalmau respon que ara mateix no els té. Explica que l'import del contracte 
programa és aproximadament 347.000 euros i les despeses de l'EAIA han estat uns 1.000 
euros superiors d'acord amb el mòdul de fiançament.  
 
El Sr. Palacio demana a la Sra. Dalmau que els facin arribar aquests números. Considera 
és necessari per poder entendre i veure la realitat sobre els números concrets més enllà 
de les possibles interpretacions. Hi ha un Contracte Programa en el que es diu que quan 
les retribucions dels professionals de serveis bàsics d'assistència social siguin inferiors al 
mòdul fixat els ens locals han de fer els esforços necessaris per apropar-se a aquest 
mòdul. Hi ha una discrepància. Ara mateix parla des del desconeixement i amb la voluntat 
de disposar d'aquesta d'informació que considera que és necessària per la bona gestió. 
Torna a insistir en la transparència i en el reconeixement dels professionals.  
 
La Sra. Pineda manifesta, tal i com ha dit la interventora, que es tracta d'un servei propi de 
la Generalitat de Catalunya que s'ha delegat al Consell Comarcal i aquest al Consorci de 
Benestar Social Gironès - Salt. La interventora ha dit que no es pot aportar més 
finançament tenint en compte que es tracta d'un servei delegat. Comenta que aquesta no 
és la voluntat. En cap moment s'ha dit que es pretengui que el Consell Comarcal pagui 
més diners dels que rep per aquest servei. El que s'ha dit és que hi ha un mòdul de 
finançament percebut d'acord amb unes retribucions tipus de la Generalitat i resulta que 
aquestes retribucions tipus son superiors a les que acaben rebent les treballadores. 
Aquesta diferència és la que es reclama. No tenen dades concretes dels números més 
enllà de les que els ha intentat instruir el Sr. Palacio. Pel que ha entès són uns 1.700 
euros anuals per cinc professionals. Creu que no és res descabellat ni una quantitat 
extraordinària que no es pugui assumir. Un altre tema és que l'informe de la Generalitat 
que ha parlat el president durant la seva intervenció que deia que el que fa el Consell és 
correcte ara resulta que ha passat a ser un correu electrònic.  
 
El Sr. President respon que sí i també una proposta de reunió per anar-hi conjuntament 
totes les parts a aclarir les discrepàncies.   
 
La Sra. Pineda manifesta que abans ha parlat d'informe i un informe no és un correu 
electrònic. A nivell jurídic no té la mateixa validesa. Per aclarir-ho seria bo demanar-ho a 
la Generalitat. Creu que així sortiran de dubtes i quedarà ben entès. Convé que la 
conselleria redacti un informe jurídic tècnic al respecte. Recorda que la llei de serveis 
socials es va aprovar amb el suport del grup d'Esquerra i anava precisament en el sentit 
d'assimilar els sous dels professionals d'aquests serveis. Aquesta és la voluntat de les 
treballadores. Volen tenir els mateixos sous que els treballadors de la Generalitat com a 
servei propi d'aquest ens. Ella no ha dit que el Consell es quedi amb diners. Sap que 
estan gastats i ben gastats però creuen que les peticions de les treballadores són 
legítimes.  
 
El Sr. Cornellà comenta que a l'any 2017 es va realitzar la valoració dels llocs de treball. 
 
El Sr. president respon que es va portar a terme a l'any 2016. 
 
El Sr. Cornellà pregunta quina és la previsió de la seva aplicació.  
 
El Sr. President explica que es va portar a terme la valoració de llocs de treball i es va 
realitzar una valoració econòmica de la seva repercussió. Explica que no s'hi podia arribar 
i recorda de quina situació econòmica es prové. Manifesta que ara la situació ha millorat 
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però en el seu dia es va valorar que no es podia portar a terme. Aquesta ha estat una 
demanda que ha anat realitzant el comitè de treballadors. Es va decidir que el comitè 
presentaria quines són les fitxes més importants perquè es vagin revisant, es valoraran, 
s'estudiarà la seva repercussió econòmica, les possibilitats i s'establirà un calendari.  
 
El Sr. Cornellà entén que la mesa negociadora començarà a negociar aquest tema. 
Aquest tema els preocupa. Per altra banda vol fer esment a les aportacions que es 
realitzen al Consorci. Es poden remetre a plens de l'any 2012 o 2013 quan el Sr. Bagué 
era el responsable del Consell dels serveis socials. Aquest es va comprometre a enviar-
los detalladament el que pagaven els ajuntaments. En aquest hi havien de constar els 
costos indirectes, els de personal, dels serveis bàsics.... Manifesta que han passat molts 
anys i no ha arribat.  
 
El Sr. Predient manifesta que no deu haver arribat al municipi de Celrà. Aquetes dades hi 
són, s'han mantingut reunions amb els alcaldes, s'ha tractat aquest tema...  
 
El Sr. Cornellà manifesta que arriba amb un detall que no és gaire escrupolós.  
 
El Sr. President respon que a partir de l'any 2013 s'ha fet un document que és molt 
palpable i entra molt en el detall. 
 
El Sr. Cornellà respon que al seu entendre no entra prou en el detall. Està d'acord que és 
més detallat del que s'havia tingut mai. Anteriorment no se'ls deia res i a partir de cert any 
se'ls comença a dir per on va però el seu entendre d'una manera poc clara. Al seu 
ajuntament quan paguen una factura queda molt especificat les hores, el material, el 
personal i el concepte pel que paguen. El seu interventor els ho demana. En el cas del 
Consorci paguen unes factures que són molt genèriques i que no especifiquen en cap cas 
què paguen. En temes de transparència en poden parlar. Davant d'aquesta desconfiança 
quan passen coses d'aquestes la confiança no hi és massa. Entenen que l'EAIA ve 
finançat el 100% del personal. Pel que fa a la seva ubicació el Consell cobra un import al 
Consorci perquè l'EAIA ocupi unes sales i gasti uns subministres. Aquests diners no 
provenen de la Generalitat sinó que venen dels ajuntaments i per tant no és cert que els 
EAIES siguin finançats 100% per la Generalitat. A nivell de nomines potser sí però no a 
tots els nivells. Sap que el Consell cobra un lloguer al Consorci i que aquest es paga entre 
tots els ajuntaments. Personalment no ha vist cap factura de l'ajuntament de Celrà que 
estipuli quin import paga el municipi en aquest concepte. No sap quina part es destina al 
lloguer del Consell per permetre a l'EAIA i a altres serveis ubicar-se a l'edifici del Consell. 
Quan parlen de transparència per ell és arribar a aquest detall. La informació que reben 
és molt minsa i cap administració hauria de permetre que fos així. Torna a transmetre la 
seva preocupació quan es llegeixen aquests escrits que presenten les treballadores de 
l'EAIA. Com a comitè d'empresa es plantegen dubtes molt importants que afecten aquesta 
transparència del Consorci. Creuen que s'han de resoldre el més aviat possible per 
eliminar els dubtes i dissipar els temes que els preocupen. No queda clar si hi ha altres 
professionals que treballen al Consorci que se'ls ha variat la seva categoria i sou. Aquest 
tema no queda clar amb la contesta que els hi fan a l'EAIA. Només queda clar que a elles 
no se'ls modifica perquè no es modifica als altres. El comitè va entrar al registre general 
un escrit on hi diu és que hi ha d'altres persones que sí que se'ls ha modificat. Si això fos 
així seria greu i si no ho és també se'ls ha d'explicar. El que hem rebut tots els grups de 
l'oposició és la documentació del comitè d'empresa i aquesta els genera dubtes si no hi ha 
una resposta de l'equip de govern del Consell. Els agradaria que si hi ha una resposta 
també se'ls faci arribar als grups de l'oposició.  
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El president manifesta que li agradaria, atenent que aquesta conversa ja l'hem tingut 
moltes vegades, que quedessin un dia, en parléssim i li mostraria els números i les xifres 
amb tota la transparència possible. Li agradaria que sortint d'aquella reunió el municipi de 
Celrà s'adherís al Consorci i després potser rebria més informació de la que rep 
actualment. Hi ha temes que s'han comentat a les Juntes que si els sabes tindria les 
coses més clares. Creu que si hi fos present estaria més informat del que ho està. 
Aquesta conversa l'han tingut moltes vegades. Creu que seria adient buscar un dia per 
asseure's i parlar. Aprofitarien per resoldre les dues coses: la primera que ho entengués i 
la segona que el convenceria per entrar a formar part del Consorci i s'esvairien els dubtes 
existents.  
 
El Sr. Palacio demana que també els convidi a aquesta reunió per veure aquests 
números.  
 
El Sr. President manifesta que ho valoraran.  
 
Vist que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de desembre de 2017 va 
aprovar inicialment el pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l’exercici 
2018 que comprèn el del propi Consell Comarcal del Gironès, el de l'Escola de Música del 
Gironès i el del Consorci de Benestar Social Gironès Salt; 
 
Atès que durant el termini d'exposició pública s'ha presentat un escrit d'al·legacions per 
part de treballadores del Consorci de Benestar Social Gironès Salt en relació amb el 
pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès Salt; 
 
Vist que de conformitat amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals correspon al ple 
del Consell Comarcal del Gironès resoldre les reclamacions formulades en el termini 
d’exposició pública; 
 
Vistos els acords de la junta general delegada i de la junta general plenària del Consorci 
de Benestar Social Gironès Salt, de data 14 de febrer de 2018; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU i del 
grup d'ERC-AM, l'abstenció del grup del PP i el vot en contra 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 de C's.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  De conformitat amb els acords de la junta general delegada i de la junta 

general plenària del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de data 14 de 
febrer de 2018, desestimar les al·legacions a l’aprovació inicial del 
Pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l’exercici 
2018. Així mateix, desestimar les al·legacions a l’aprovació de la modificació 
de la Relació de Llocs de Treball del Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt, en referència a l’augment retributiu dels professionals del SEAIA del 
Gironès; i estimar les al·legacions en quan a l’especificació de la 
nomenclatura dels professionals del SEAIA del Gironès les quals quedaran 
determinades de la manera següent: 

  On diu: 

Pedagog/a  
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Pedagog/a  

Psicòleg/oga  

Treballador/a social  

Educador/a social  

 
  Ha de dir: 

Pedagog/a EAIA 

Pedagog/a EAIA 

Psicòleg/oga EAIA 

Treballador/a social EAIA 

Educador/a social EAIA 

 
Segon. Aprovar definitivament el pressupost general del Consell Comarcal del 

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

 
DESPESES 

   
CONSELL 

 
EMG 

 
TOTAL ABANS 

CONSOLIDACIÓ 
AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

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

3.366.208,66 

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

 
9.207.434,53 

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

9.600,00 

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

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

5.000,00 

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

47.234,73 

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

0,00 

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

4.000,00 

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

26.000,00 

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

       

       INGRESSOS 
 

 
  

CONSELL 
 

EMG 
 

TOTAL ABANS 
CONSOLIDACIÓ 

AJUSTAMENTS 
CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

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

0,00 

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

0,00 

Cap. 3 
 

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

 
2.966.692,17  

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

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

0,00 

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

0,00 

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

17.434,73 

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

4.000,00 

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

0,00 

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

 

Tercer. Aprovar definitivament el pressupost per a l’exercici 2018 del Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt, consorci adscrit al Consell Comarcal del 

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

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

 

DESPESES 
   

PRESSUPOST  
2018 

Cap. 1  DESPESES DE PERSONAL 2.743.160,06 

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

Cap. 3 DESPESES FINANCERES 3.200,00 
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Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 234.472,92 

Cap. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 4.000,00 

Cap. 6 INVERSIONS REALS 42.200,00 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL   4.534.759,40 

   

   INGRESSOS 
 

 
  

PRESSUPOST  
2018 

Cap. 1  IMPOSTOS DIRECTES  0,00 

Cap. 2 IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 

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

Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.259.665,58 

Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 

Cap. 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS  0,00 

Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 

Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00 

Cap. 9 PASSIUS FINANCERS  0,00 

TOTAL   4.534.759,40 

 

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

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

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

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

 
5. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l’administració electrònica al 
Consell Comarcal del Gironès. 
 
El President explica que es tracta d'un document normatiu que tota administració ha de 
disposar. Aquest regula els tràmits i procediments generals electrònics d'aquest Consell 
Comarcal. Entre d'altres determina que els mitjans electrònics han de ser el nostre canal 
habitual per relacionar-nos amb els ajuntaments, ciutadans i empreses. Aquesta 
ordenança està adaptada al que disposen la Llei 39/2015 del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. 
Alhora dóna cobertura a tot el grup institucional: Consell Comarcal, Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt i Escola de Música del Gironès.  
 
El Sr. Palacio pregunta per les novetats més rellevants d'aquesta proposta que es realitza.  
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El president respon que és nova tota.  
 
El Sr. Palacio pregunta quins són els detalls més rellevants.  
 
El president manifesta que se'ls ha tramès. Aquesta regula els tràmits de gestió 
electrònica per les relacions entre el Consell i els ajuntaments, els ciutadans i les 
empreses.  
 
El secretari explica que regula com s'han de portar a terme les relacions per part de les 
administracions. S'ha tingut en compte el que estipula la normativa respecte aquests 
temes. El Consell Comarcal s'obliga a tirar endavant tot el que estipula la normativa. La 
seva aplicació representa dificultats perquè al món de d'administració electrònica li manca 
finançament per portar-lo a terme. Aquesta ordenança regula com s'han de portar a terme 
els tràmits i les diferents gestions. És un repte important per acabar amb el paper.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 15 de febrer de 2012, va 
aprovar el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Gironès, el qual fou publicat en el BOP de Girona núm. 77, de data 20 d'abril 
de 2012; 
 
Vist el contingut de l'ordenança reguladora de l’administració electrònica al Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Atès que l'esmentada ordenança té per objecte regular la utilització dels mitjans 
electrònics en l’àmbit del Consell Comarcal del Gironès, per tal de facilitar la consecució 
més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als 
ciutadans i ciutadanes i la tramitació del procediment administratiu comarcal; 
 
Atès que l’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics 
són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió 
social; 
 
Vist que la innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes 
informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els 
avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. De conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sotmetre a 

consulta pública a través del web del Consell Comarcal del Gironès per un 
termini de 10 dies el text íntegre de l'ordenança reguladora de l’administració 
electrònica al Consell Comarcal del Gironès. 

  
Segon. Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de l’administració electrònica al 

Consell Comarcal del Gironès. Si durant el termini de consulta pública no es 
realitzen aportacions se sotmetrà l'expedient a informació pública. 

 
Tercer. Sotmetre aquest acord i l'ordenança reguladora de l’administració electrònica al 

Consell Comarcal del Gironès a informació pública, per a la formulació 
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d'al·legacions i reclamacions, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la 
publicació d'edictes al tauler d'anuncis, a l'e-Tauler, al BOP i al DOGC i en un 
mitjà de comunicació escrita diària, de conformitat amb l'art. 63 del Decret 
179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

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

al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu 
sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre de 
l'ordenança reguladora de l’administració electrònica en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona Girona i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (art. 66 ROAS). L'ordenança reguladora de l’administració electrònica 
al Consell Comarcal del Gironès entrarà en vigor quan hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

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

quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
6. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter. 

 
El Sr. Roca explica que els estatuts del Consorci del Ter requereixen que cada vegada 
que hi hagi una incorporació d'un nou membre s'han d'aprovar de nou els estatuts. Aquest 
any hi ha hagut la incorporació dels ajuntaments de: Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena, 
Sant Aniol de Finestres i Vilobí d'Onyar. Recorda que s'hi poden adherir municipis per on 
hi passen afluents del riu Ter. En aquests moments en son membres 65 ajuntaments i 6 
consells comarcals.  

 
La Sra. Pineda pregunta si també hi ha hagut una modificació de quotes. Es va informar 
que fins ara els consells comarcals no pagaven res i passarien a pagar una quantitat de 
800 euros.  
 
El Sr. Roca respon que no és així. De moment no està previst que realitzin cap aportació. 
La modificació de quotes només afecta als municipis. Pel que fa als consells comarcals en 
un moment determinat es va estipular que no pagaria res i de moment s'ha mantingut. 
Està pendent portar a terme una reunió amb els presidents dels consells comarcals per tal 
de tractar aquest tema.  
 
La Sra. Pineda manifesta que ho ha dit pel que van aprovar al seu ajuntament on sí que 
es va aprovar la modificació de quotes. Dóna gràcies per l'aclariment.  
 
Vist que l'acord de l'assemblea del Consorci del Ter realitzada el passat dia 28 de 
setembre de 2017 va aprovar l’adhesió dels ajuntaments de Vilobí d’Onyar, de Sant Martí 
de Llémena, de Sant Aniol de Finestres i de Canet d’Adri i que en data 30 de setembre de 
2015 també es va aprovar la incorporació dels ajuntaments de Fornells de la Selva i Osor; 
 
Vist l'acord de l'assemblea del Consorci del Ter de data 28 de setembre de 2017 on es va 
aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats; 
 
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; 
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Vist el contingut de la modificació dels estatuts rectors del Consorci del Ter; 
 
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 del Ter; 
 
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 del Ter 

annexos a aquest acord. 
 
Segon. Encarregar al Consorci del Ter 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 del Ter. 
 
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. 

 
7. Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de 
Sant Martí de Llémena corresponent a la constitució de l’agrupació dels 
ajuntaments de les Planes d’Hostoles, de Susqueda i de Sant Martí de Llémena als 
efectes de sostenir en comú el lloc de secretaria intervenció. 
 
El president explica que el secretari del municipi de Sant Martí de Llémena és el mateix 
que el dels municipis de Susqueda i les Planes d'Hostoles. Des del Departament de 
Governació els han demanat que es constitueixin en una agrupació perquè legalment 
sigui correcte. Per tal de crear aquesta agrupació és necessari disposar d'un informe previ 
del Consell Comarcal del Gironès.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena junt amb l'Ajuntament de Susqueda han 
demanat a l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles agrupar i sostenir en comú la plaça de 
secretari interventor; 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena mitjançant la qual demana 
informe preceptiu per a l'agrupació i sosteniment en comú de la plaça de secretari-
interventor; 
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Vist el que determinen l’art. 161 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
d’aprovació del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; els 
articles 2 c) i 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball a funcionaris d’administració local de caràcter estatal; i també els articles del 107 a 
109 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació 
territorial; 
 
Vist el que disposa l’article 108 c) del Decret 140/1988, en relació amb aquests tipus 
d’expedients, que obliga a la consulta prèvia respectiva a aquest Consell Comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Informar favorablement l’agrupació i sosteniment en comú de la plaça de 

secretari interventor dels ajuntaments de Sant Martí de Llémena i Susqueda 
amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, de conformitat amb el que regula 
l'art. 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball a funcionaris d’administració local de caràcter estatal. 

 
Segon. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena. 
  
8. Adhesió a la Xarxa Local SITMUN_GIRONA (Sistema d'informació territorial 
municipal)  
 
El Sr. Vidal manifesta que segurament molt dels municipis també s'han adherit a la xarxa 
Sitmun de la Diputació de Girona. Aquesta combina la part de cartografia amb la resta 
d'informació que la Diputació també ofereix a través del Xifra. És una eina de gestió que 
des del Consell Comarcal ens interessa molt per prestar un millor servei als municipis.  
 
Atès que el ple de la Diputació de Girona, de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la 

creació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i assistència 
a la gestió de la informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió per part dels 
ens locals; 
 

Vist que la Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús 
del sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de 
Girona; 
 
Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Gironès adherir-se a la Xarxa Local 

SITMUN‐Girona creada per la Diputació de Girona; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar l'adhesió a la Xarxa Local SITMUN‐Girona creada per la Diputació 
de Girona. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 



 
 

18 
 

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. 

 
9. Ratificació de la sol·licitud de subvenció del projecte Singular a la Diputació de 
Girona. 
 
El Sr. Vidal explica que aquest és un projecte que l'any passat també es va sol·licitar. 
Estan treballant a partir dels dos AODLS dels que disposen. L'any passat es va focalitzar 
en dos municipis però aquest any la voluntat és desenvolupar-lo a tota la comarca. L'any 
passat no els el van concedir perquè no disposaven d'un pla estratègic. Les bases 
estipulaven aquesta necessitat. Aquest any també és complicat que els ho concedeixin 
però seguiran insistint. Es tracta d'una eina que relaciona el sistema d'informació 
geogràfica amb Instamaps. Volen fer un treball exhaustiu en els polígons i nodrir aquesta 
eina perquè serveixi pel desenvolupament local dels municipis de la comarca.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès té interès en la redacció d'un mapa de 
posicionament i un directori d'empreses per dinamitzar les zones d'activitat econòmica i 
zones industrials del Gironès (excepte Girona i Salt), per a l'atracció d'inversió de noves 
activitats econòmiques, millorant la competitivitat econòmica de les empreses i del territori, 
i finalment creant ocupació; 
 
Atès que amb aquest projecte és vol dotar d'una eina de suport principalment pensada 
pels ajuntaments per tal d'ajudar en l'impuls de les seves zones d'activitat econòmica, així 
com la captació de recursos per a la millora, consolidació i/o creixement del sòl industrial; 
 
Atès que aquest projecte també està adreçat a persones emprenedores o empreses 
interessades en obrir o ampliar el seu negoci a l'Àrea del Gironès (excepte Girona i Salt), 
així com a les empreses ja ubicades per incrementar la seva visibilitat de forma general; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Ratificar la sol·licitud de subvenció per a projectes singulars de 

desenvolupament econòmic de la Diputació de Girona presentada pel 
Consell Comarcal del Gironès per a la redacció d'un Mapa de zones 
d'activitat econòmica del Gironès (excepte Girona i Salt). 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació 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. 
 
10. Aprovació de l'adhesió al Pla d’igualtat de gènere del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt (2018-2019) redactat pel Consorci de Benestar Social Gironès 
Salt. 
 
El president explica que es tracta del Pla d’igualtat de gènere del Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt. Aquest és el que s'ha aplicat durant els darrers anys i que s'ha 
actualitzat pel 2018 i pel 2019. Ha estat redactat per part del Consorci i el seu seguiment 
també es fa des del Consorci. És un pla d'igualtat al que poden adherir-se tots els 
municipis que no en tenen de propi.  
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Atès que el ple del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de juny de 2008 va aprovar 
impulsar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2006-2010 del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha seguit adherint-se de manera recurrent als 
diferents plans d’igualtat d’oportunitats i gènere que ha redactat i aprovat el mateix 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l'adhesió al Pla d’igualtat de gènere 2018-2019 del Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
 
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.  Dictàmens i mocions d'urgència.  
 
No n'hi ha.  
 
12. Renúncia al càrrec de consellera comarcal formulada per la Sra. Marta Madrenas 
i Mir.  
 
La Sra. Madrenas manifesta que tots saben que va ser escollida per formar part del 
Parlament de Catalunya pel grup de Junts per Catalunya en les darreres eleccions. 
Immediatament va presentar la seva renuncia. Aquest és el seu darrer plenari en el 
Consell Comarcal del Gironès. En el seu lloc vindrà el tinent d'alcalde d'urbanisme, 
activitats i mobilitat, el Sr. Alcalà. Creu que és important que vingui de Girona perquè hi ha 
molts aspectes del territori i sobretot de mobilitat que serà bo que puguin compartir. Quan 
va iniciar la seva activitat com a consellera comarcal no era alcaldessa. Al cap d'un any va 
agafar aquesta responsabilitat. És cert que va decidir seguir formant part del Consell 
Comarcal per sorpresa d'alguns. Li semblava molt important que des de la ciutat de 
Girona poguessin tenir l'ocasió de trobar-se en el marc del Consell per part de tots els 
grups que formen part del mateix territori. És bo per trobar sinèrgies i tractar d'assumptes 
que els interessen a tots. Va valorar que seria positiu i més tenint en compte que no tenia 
responsabilitats de govern. Està segura que no trobaran a faltar gaire la seva presència 
pel petit nombre d'intervencions que ha realitzat. Manifesta que és lògic atenent que 
intervenen els portaveus. Espera que es trobin a faltar mútuament per parlar dels temes 
de la comarca. Lamenta no poder compartir més temps amb els presents. Comenta la 
gran diferència dels plenaris comarcals amb el plenaris de la ciutat de Girona. Agraeix a 
tots els companys del seu grup la magnifica sintonia que han tingut sempre tots plegats i 
per la gran feina que fan tots. També a la resta de consellers del govern per la dedicació 
que hi tenen. A tots plegats per la dedicació i l'esperit de servei públic que tots mostren 
sempre amb la feina. Al personal del Consell perquè sense ells seria impossible, els ho 
posen tot molt fàcil des del minut zero. Manifesta que els està molt agraïda per tota l'ajuda 
que els doneu a ella i a tots sempre i contínuament. En darrer lloc vol fer una referència a 
un assumpte que va passar i que va tenir especial transcendència a la nostra comarca. En 
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el seu dia no va tenir ocasió d'analitzar. La comarca del Gironès va ser una comarca 
especialment represaliada el dia 1 d'octubre per les forces de seguretat de l'estat, els 
nostres ciutadans van actuar amb coratge, determinació i amb una valentia excepcionals. 
Li agradaria encoratjar-los a tots a que prenguem aquests ciutadans com exemple. Que 
en aquests moments tan transcendentals per nostre país actuem amb la mateixa valentia, 
determinació i coratge com ho van fer ells. Demana que en les vostres responsabilitats 
seguiu lluitant en defensa dels atacs que està patint el nostre poble, la nostre llengua, la 
nostra cultura i les nostres institucions. Que treballem cada dia i de forma intensa per 
defensar els drets fonamentals de les persones, les llibertats individuals i les llibertats 
col·lectives de tota la nostra ciutadania. Agraeix l'excel·lent companyerisme que han tingut 
tots plegats. Els trobarà molt a faltar i estarà sempre a la vostra disposició pel que puguin 
necessitar.  
 
El president li desitja molts encerts, molta sort i ànims pel nou repte.  
 
El Sr. Puigtió li desitja sort i encerts en aquesta nova aventura que serà emocionant. Per 
poder eliminar l'aplicació de l'article 155 i tirar endavant la república que tots volem. 
Manifesta que seran aquí pel que necessiti.     
 
13. Precs Preguntes i interpel·lacions. 
 
El Sr. Palacio dona les gràcies a la Sra. Madrenas per les seves paraules. Tots la trobaran 
a faltar. Vol parlar del tema de la gestió dels menjadors escolars. Aquest és un tema que 
ja ha comentat al Sr. Berloso i que vol posar sobre la taula pel coneixement de la resta de 
consellers i conselleres. En aquest cas té a veure amb l'empresa contractada per la 
prestació del servei de menjador escolar de Salt, Eurest. Hi ha una conflicte entre la ràtio i 
la disponibilitat de les jornades per cada categoria. El seu grup ha rebut per una banda un 
escrit de denuncia a la inspecció provincial de treball i seguretat i per altra un correu que 
des dels sindicats han mantingut amb l'empresa en qüestió. Vol deixar constància que hi 
ha aquest conflicte en el servei de neteja, en els coordinadors i coordinadores i en el 
monitoratge. En funció de la ràtio d'infants cadascuna d'aquestes categories ha de 
disposar d'unes hores. Es fan menys hores de les que pertocaria per ràtio tant de les 
coordinadores com del servei de neteja. Pensa que més enllà de qüestions ideològiques 
com ens contractant d'aquest servei hem de tenir cura que això no passi i que si passa 
que se solucioni. Deixa la cunya recordant el tema de les clàusules socials. Creu que amb 
aquesta mena de contractes aquestes clàusules permetrien tenir-ho més agafat. 
Manifesta que té entès que el Sr. Berloso n'està al corrent tant pel que fa a l'escrit de 
denuncia com pel que fa a l'escrit del sindicat de CCOO. En darrer lloc vol llegir un petit 
paràgraf de la denuncia on es parla sobre un delicte que es flagrant pel que fa a les 
contractacions. Aquest diu: El personal que atén les cuines dels centres escolars i les 
monitores hauria d'estar vinculada la seva contractació al calendari escolar. És per això 
que els seus contractes haurien de ser fixes discontinus com ja ho és bona part de la 
plantilla. Malgrat tot l'empresa, amb una mala pràctica, té encara una part significativa de 
personal sota un contracte de obra i servei. Aquesta dona de baixa els treballadors en els 
diferents períodes de vacances: nadal, setmana santa i estiu per posteriorment tornar-los 
a contractar. L'empresa s'estalvia de pagar al treballador o treballadora el que li pertocaria 
per les seves vacances. Pensa s'ha de vigilar aquests aspectes com a part contractant. 
Més enllà de ideologies és una qüestió fefaent.  
 
El Sr. Berloso com ja li ha dit quan han parlat i li torna a repetir que estan sobre el tema i 
que s'han realitzant gestions al respecte. Quan ha vingut al Consell ho ha consultat al 
president i l'hi ha indicat que hi ha novetats d'avui mateix.  
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El Sr. President en primer lloc vol queixar-se de la llei de contractes existent. Vol recordar 
d'on venen i que hauran de fer el mateix que el curs passat. Explica que aquesta empresa 
ja gestionava un menjador, van incomplir el contracte i se'ls va rescindir portant a terme el 
procediment que pertocava. Malauradament pensa que aquest cop acabaran allà mateix. 
Aquesta empresa ha incomplert el contracte, els hem obert un expedient sancionador. 
L'empresa ha presentat al·legacions, aquestes s'han valorat i es desestimaran totes. Se'ls 
imposarà una sanció. Comenta que no tenen coneixement del tema de la neteja. Estan al 
corrent del tema de la temperatura dels aliments i les ràtios dels monitors. Han rebut 
queixes per part de la direcció de l'escola i per part de l'AMPA. Si no compleixen es 
procedirà a rescindir el contracte. A l'inici de la intervenció s'ha queixat del contingut de la 
llei de contractes perquè el curs passat se'ls va rescindir a mig curs i es va tornar a licitar 
el servei. Aquesta empresa es van tornar a presentar i se'ls va haver de tornar a adjudicar. 
La normativa no els deixa cap altra opció. S'intenten fer les coses de la millora manera 
possible però la normativa no els ajuda.  
 
El Sr. Palacio comenta que és cert que la llei de contractes és la que és però li agradaria 
que des del Consell Comarcal es faci tot el possible amb la redacció dels plecs de 
clàusules per si passen coses com aquesta sigui més directament sancionable. Es poden 
incloure clàusules socials que contemplen aquests tipus de situacions. Creu que val la 
pena tenir en compte aquestes clàusules. Recorda que fa un temps en van parlar i creu 
que ara tindrien una bona efectivitat.  
 
El Sr. Cornellà li desitja a la Sra. Madrenas que li vagi molt bé. Esperen que plegui d'aquí 
per formar govern ben aviat i que ho comencin a espavilar entre tots i totes. Li desitja 
molta sort en la nova etapa.  
 
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 

 

 

 

 


