DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès i de la ratificació
del decret de la presidència del l'Escola de Música del Gironès, ambdós de data 28 de febrer de 2018,
d'aprovació dels criteris de dubtós cobrament per a la liquidació del Pressupost de 2017. – APROVAT
El president explica que es tracta d'un tràmit necessari que el plenari ha d'aprovar. Els criteris de dubtós
cobrament, en el nostre cas a les bases d'execució del pressupost ja fixen uns mínims percentuals
d'acord amb el que estableix el ministeri. Es provisiona només el capítol 3 corresponent a taxes i preus
públics. Comenta pel que fa al 2017 que també es provisiona una quantitat pendent d'Ecovidrio, els preus
públics de les deixalleries, un tema molt residual de les empreses turístiques i la subvenció de la
Fundació Probitas que s'atorga als menjadors de salt Es tracta d'un import de 346.000 euros i es fa una
previsió d'un 20%. Pel que fa als anys anteriors es provisiona el 100% del que està pendent de
cobrament.
Autorització de la despesa per a la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a
l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars
sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2018-2019. – APROVAT
El president comenta que es tracta del diners que els arriben del Departament d'Ensenyament per fer
front a l'atorgament de les ajudes de menjador escolar. Com que l'import de la convocatòria supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Consell l'òrgan competent per aprovar-lo és el
plenari. Es tracta d'aprovar aquesta despesa per tal de poder tramitar les ajudes.
Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de
Girona per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província. – APROVAT
El president explica que es tracta d'aprovar un conveni amb la Diputació de Girona per tal de facilitar el
pagament dels anuncis que es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província. Enlloc de fer el pagament
anunci per anunci que és el que es feia fins ara i la tasca que comportava en despesa administrativa i de
tràmits el que es farà és fer una provisió de fons i una liquidació a final d'any per tal de simplificar aquesta
gestió. Aquest conveni té una durada de 4 anys amb una prorroga possible de 4 més. L'import anual que
el Consell destina a les publicacions en el BOP és inferior als 1.000 euros. A l'any 2017 van ser 700
euros. Aquest conveni els permetrà agilitzar la tramitació.
Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del
Gironès per a l'any 2018. – APROVAT
El president manifesta que aquesta modificació ve motivada per la sol·licitud de reincorporació d'un tècnic
de grau mitjà que es trobava en situació d'excedència. Aquest ha sol·licitat la seva reincorporació en

temps i amb forma adequada. Han de modificar la plantilla i ajustar-nos a la seva petició. També
manifesta que els va molt bé perquè a l'àrea de medi Ambient hi tenim en marxa un projecte important
que s'hi han de dedicar moltes hores com és la implantació del porta a porta als municipis d'Aiguaviva i
Campllong
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança del preu públic núm. 2. – APROVAT
El president manifesta que la relació dels preus públics que portem a aprovació fa referència a tots els
cursos d'estiu que es portaran a terme a la Casa de Cultura de Les Bernardes de Salt. Se'n va parlar a la
Comissió informativa. Es posa disposició per aclarir qualsevol dubte.
Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de crèdits núm. 4. – APROVAT
El president explica que es tracta de fer una modificació de crèdit amb un import de 124.000 euros. Han
tancat l'any amb un romanent líquid de tresoreria de 429.370,97 euros. En aquesta modificació de crèdit
hi tenim una part important que val la pena remarcar que és l'amortització de deute. Amb aquesta
modificació quedarem amb deute 0 a llarg termini. Creu que és un aspecte que s'ha de felicitar als tècnics
de la casa per la gestió realitzada. Una modificació amb un import de 15.000 euros per la persona que
han comentat que es reincorpora. Es destinaran 20.000 euros a la millora de l'edifici del Centre de
Visitants del Gironès. Recorda que s'ha d'adequar l'espai per tal que tingui una bones condicions per
poder-hi treballar. Per un nou sofware per poder gestionar el tema d'ajudes escolar amb un import de
6.000 euros, Per la compra de servidors un import de 3.500 euros. Per l'increment de la retribució d'un 2%
del personal condicionat a que el govern de l'estat aprovi els pressupostos generals. Hi haurà una part
d'increment d'un 1,5% de la part fixa i un 0,45 % de la part variable. Per finalitzar una subvenció de 2.500
euros per el Consell Esportiu del Gironès. Aquest és l'organització dels els jocs emporium. Aquests són
itinerants en les diferents comarques. Aquest any toca al Gironès. Es tracta d'un esdeveniment important
en el que hi participen més de 5.000 esportistes. Aquest és portarà a terme els dies 18, 19 i 20 de maig
entre Girona i salt.
Aprovació inicial del Quadre de classificació documental i de la Política de gestió documental del Consell
Comarcal del Gironès. – APROVAT
El president recorda un punt que es va aprovar en l'anterior plenari referent a l'ordenança d'administració
electrònica. Manifesta que han de ser una administració sense papers i s'ha d'ordenar i regular aquest
procediment. Hem d'aprovar un protocol d'aquesta gestió documental. S'ha de fer ben fet i se n'ha de
garantir l'autenticitat, la integritat, l'accés, la conservació a llarg termini, l'accés, la validesa legal... S'ha de
regular i fer-ho de la millor manera. Agraeix el personal l'esforç realitzat.
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ
MUNICIPAL
Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a
la implantació de la recollida porta a porta als municipis d'Aiguaviva i Campllong, i per continuar estenent
el compostatge casolà a tots els municipis que tenen delegats els serveis de recollida de residus al
Consell. – APROVAT
El Sr. Roca explica que s'ha sol·licitat una subvenció al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient per a la implantació de la recollida porta a porta als municipis d'Aiguaviva i Campllong. Aquests
dos municipis tenen molt clar que volen implantar aquest sistema enguany. S'ha sol·licitat aquesta

subvenció per sol·licitar fons per subvencionar part de les despeses d'implantació d'aquests serveis. En
segon lloc s'ha realitzat una sol·licitud pel foment del compostatge casolà a través del qual es sol·liciten
40 compostadors que els oferirem als municipis que realitzen la recollida d'orgànica a través del Consell
Comarcal.
Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del
Gironès per a la prestació de serveis d'assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2018). –
APROVAT
El president explica que aquest és el mateix conveni que se signa anualment. Enguany a través d'aquest
es rebrà un import de 651.720,87 euros. Si es comparar amb el de l'any passat s'ha incrementat en
59.000 euros. Manifesta al respecte que l'any passat els van atorgar 21.000 euros per part del Patronat
de Turisme a traves d'un altre conveni. Aquest any aquest import s'engloba en aquest conveni. Per tant
podem concloure que l'increment ha estat de 38.900 euros. D'aquest import hi ha 22.000 euros que s'han
de destinar al transport escolar no obligatori i 6.000 euros per la protecció d'incendis. Encara que sigui
poc estan contents perquè l'import s'ha incrementat.
Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de
Bescanó per a la gestió de l'autorització del president de la mesa de valoració de situacions d'emergència
econòmiques i socials de Catalunya per a la tramitació de la sol·licitud d'adhesió d'un habitatge a la xarxa
d'habitatges d'inserció social. – APROVAT
El Sr. Garcia explica que el dia 24 de març van mantenir una reunió amb alcaldes i regidors de serveis
socials. En aquesta se'ls va informar de la problemàtica existent en diferents municipis de la comarca.
Recorda que fins ara només els municipis de Salt i Girona s'havien trobat amb aquesta problemàtica. Des
de fa uns mesos comencen a aflorar casos de famílies en situació propera al desnonament. En aquests
casos hi ha un informe favorable de la mesa d'emergència. Malauradament no hi ha possibilitat de
reallotjar a les famílies en habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquest cas l'han tingut al
municipi de Bescanó amb un informe favorable de la mesa d'emergència. No han trobat pisos de
l'Agència d'habitatge disponibles i es va haver d'allotjar a aquesta família en un pis d'inclusió a Quart. Ara
aquest habitatge s'havia d'alliberar. S'ha hagut de buscar un pis en el marc privat i ara l'hi reallotjaran. En
aquesta mateixa situació també s'hi troba l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis. Està previst allotjar
aquesta família al pis de Quart mentre es busca un altre habitatge en un curt període de temps. La
normativa 24/2015 de mesures d'emergència estipula que les administracions se n'han de fer càrrec.
Concretament ho han d'assumir la Generalitat de Catalunya i el municipi. L'eina que els donen per tal de
disposar de finançament per part de la Generalitat és el Programa 60/40. L'Agència proposa que el
municipi busqui un habitatge en el mercat privat per reallotjar a aquesta família. L'ajuntament ha de llogarlo i ha d'assumir la totalitat del cost del lloguer en un inici. L'agencia posteriorment subvencionarà el 60%
d'aquest import durant un màxim de 2 anys i amb un import màxim de 3.000 euros. La família també
assumeix una part d'aquest cost que serà d'entre un 10 i un 18 per cent del seu cost. Quan en un municipi
no tenen oferta d'habitatge privat en el seu terme municipal s'ha de buscar en un municipi veí o proper.
L'Agència de l'habitatge subvencionarà una part del cost d'aquest habitatge si tot l'expedient es porta a
terme per part del Consell Comarcal. D'aquesta manera el Consell farà totes les gestions d'aquest
programa. L'ajuntament de Bescanó ha sol·licitat al Consell Comarcal que porti a terme aquesta tasca per
tal de reallotjar aquesta família i aconseguir el finançament de l'Agencia d'Habitatge. El conveni regula
totes aquestes obligacions de les parts: ajuntament i consell comarcal. El consell comarcal ha sol·licitat la
inclusió d'aquest habitatge a la xarxa d'habitatge d'inserció social, ha realitzar els contractes de lloguer i
de cessió i realitzarà el seguiment de la família des de serveis socials. L'Ajuntament de Bescanó liquidarà

al Consell Comarcal el cost que assumeix i pagarà anticipadament. La vigència d'aquest conveni és des
del dia 1 d'abril d'aquest any i fins al 31 del març del 2019. Si la situació es reverteix el conveni quedarà
anul·lat.
El Sr. Palacio manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació. Comparteixen la necessitat de donar
una solució d'habitatge a aquestes famílies. No hi ha cap dubte. Consideren però que és irònic el fet de
que a Catalunya hi hagi 40.000 pisos buits en mans dels bancs i que a nivell públic no en tinguin cap.
Creuen que properament aquest problema s'incrementarà per un augment dels desnonaments per la via
jurídica i també per dels lloguers i administratius. En breu hi haurà moltes persones amb necessitats i
nosaltres, des dels municipis, hem d'agafar les eines jurídiques que tenim per pressionar aquests bancs
perquè cedeixin aquests 40.000 pisos buits. En aquest cas s'ha explicat la solució de buscar un lloguer
privat. És irònic el cas dels bancs que han estat rescatats amb diners públics i després amb diners públics
els hi donem a donar diners per pagar un lloguer. Es tracta d'un negoci rodó pels bancs. El seu grup no
vol donar ales a que aquesta roda segueixi. La consideració que vol deixar és que és necessari buscar
eines i el que faci falta per aconseguir aquesta cessió de pisos per part dels bancs.
Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i:
1) l'Ajuntament de Campllong de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, a través de l’Arxiu
Històric Provincial de Girona. – APROVAT
2) l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, a través
de l’Arxiu Històric Provincial de Girona. – APROVAT
El president recorda que es va signar un conveni amb el Departament de Cultura pel tema de la gestió
d'arxius. A través d'aquest es va realitzar una diagnosi a tota la comarca de l'estat dels arxius municipals.
Els van passar una relació de l'estat de cadascun. Els dos arxius que necessitaven més urgentment una
intervenció eren el de Sant Joan de Mollet i Campllong. S'ha parlat amb els dos ajuntaments i estan
d'acord en tirar-ho endavant. El conveni que s'ha signat aquest any aporta finançament per fer aquestes
actuacions, concretament per finançar el 50% del seu cost. L'altre 50% el finançaran els dos ajuntaments.
Els propers anys s'aniran fent altres actuacions
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
17. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a
l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent. – APROVAT
La Sra. Roca explica que aquest conveni regula la concessió directa de subvenció amb caràcter finalista
del Consell Comarcal del Gironès a l'Associació Fringe en aplicació de l'article 22.2 de la Llei 38/2003
general de subvencions. Aquesta concessió té caràcter singular i està destinada exclusivament a
l'execució de les despeses ordinàries de funcionament i activitats del festival Emergent per l'exercici 2018.
No podrà ser utilitzada per sufragar despeses d'altra naturalesa. L'import total de la subvenció és de
20.000 euros. Una vegada signat aquest conveni es procedirà al pagament de l'import de la subvenció
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari perquè el festival es pugui realitzar. El
període de vigència és des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de juliol de 2018.
18. Aprovació del text de l'addenda de modificació per a l’any 2018 del conveni d’encàrrec de gestió entre
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal, per a la realització d’actuacions
en matèria de consum. – APROVAT

El president explica que es tracta del conveni signat amb l'Agència Catalana de Consum per a l'oficina
ubicada a la seu del Consell. El conveni és vigent fins a l'any 2020. Com cada any porten a aprovació
l'addenda que els atorga l'import que correspon al servei prestat l'any 2017. L'import que els aportaran és
de 22.400 euros.
19. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de març de
2018, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al finançament de les
activitats i projectes culturals de les oficines joves de les comarques gironines (Young Talent al Gironès
2018) i aprovació de les bases reguladores de la 2a edició del Young Talent. – APROVAT
El Sr. Triola explica que aquesta serà la segona edició d'aquest concurs. En aquest decret es concorre a
la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona. El pressupost per aquest projecte és de 7.600
euros i es sol·licita una subvenció amb un import de 5.500 euros que és el 72% del cost total. La voluntat
és aconseguir finançament per la segona edició d'aquest projecte. També porten a aprovació les bases
que regularan la segona edició del Young Talent. Aquesta edició es portarà a terme en quatre poblacions.
Es portaran a terme diferents fases. Explica que hiha sis arts a presentar. Es portarà a terme una semi
final al municipi de Fornells de la Selva, una a Vilablareix i una a Sant Gregori. Al mes d'octubre la final es
celebrarà al municipi de Llagotera.

