Memòria de gestió
Legislatura 2015-2019

Nous serveis, noves actuacions
Aquest document vol ser una presentació sintètica i gràfica de tots aquells
serveis o actuacions que al llarg d’aquests quatre anys de legislatura s’han
executat per primera vegada o bé s’han creat de nou, recollint les
iniciatives i les demandes dels representants polítics i tècnics del Consell
Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.
És un document que es presenta sota el paraigua de retiment de
comptes, per tal que es pugui valorar la feina feta, els nous projectes que
s’han impulsat i les noves iniciatives dutes a terme, sense deixar de banda
tots aquells serveis que, d’una manera o altra, ja estan consolidats i que
continuem prestant, dia a dia, amb la plena voluntat de millora contínua i
sempre, amb vocació de servei, cap als ajuntaments i als ciutadans de la
comarca.
Gestió de menjadors escolars, del transport escolar, ajuts de
menjador,
gestió
dels
residus
municipals,
redacció
de
projectes, direccions d’obres, assessorament i suport tècnic, execució
dels programes de foment de l’ocupació del SOC, la programació del
teatre comarcal Escenaris, el Festival Emergent, el Bus de Nit i un llarg
etcètera formen part de la nostra missió, al servei dels ajuntaments de
la comarca.

La comarca al costat dels ajuntaments
•

Servei de delegat de protecció de dades personals i serveis connexos.

•

Suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu. Contractació dels treballs de millora als arxius de Campllong, Sant Joan de Mollet, Quart. (En
tràmit Vilablareix, Llambilles, Canet d’Adri).

•

Projecte de digitalització de documents històrics i transcendents dels ajuntaments de la comarca.

•

Obertura de nous punts d’informatius en matèria d’habitatge (Celrà, Bescanó, Sant Gregori i Sarrià de Ter que s’afegeixen als existents a Llagostera i
Cassà de la Selva).

•

Foment de la borsa de lloguer social.

•

Conveni amb la Diputació de Girona per a la creació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge en situacions de risc que poden provocar la
pèrdua de l’habitatge.

•

Adhesió a la xarxa d’habitatges d’inserció local i gestió del programa 60/40 amb l’Ajuntament de Bescanó.

•

Assistència tècnica presencial als ajuntaments en els àmbits de serveis tècnics, medi ambient, joventut, arxiu.

•

Convocatòria anual de subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica.

•

Seguiment de l’Estudi de millora del transport a la comarca del Gironès impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

•

Tramitació de les subvencions del Pla de foment del turisme i per l’execució de les Vies ciclistes – FEDER (recentment atorgada pel municipi de Sant
Gregori).
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La comarca amb la cultura
•

El Gironès llegim! Projecte mancomunat de foment de la lectura a la comarca.

•

Creació de l’Escola d’Art i Creativitat del Gironès (Aules a Fornells de la Selva , Vilablareix, Sarrià de Ter, Quart i Sant Gregori).

•

Organització anual d’una jornada de formació en polítiques i gestió cultural.

•

Obertura d’una aula d’Escenaris especials dins el marc de l’Escola de teatre.

•

Celebració del 30è aniversari de l’Escola de Música del Gironès. Un projecte consolidat amb aules a Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, GironaTaialà, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

•

Representació de teatres musicals per part dels alumnes de l’EMG.

•

Banys Àrabs: ampliació de l’horari d’obertura i nou servei de visites guiades multilingües.

•

Celebració del 25è aniversari del Servei comarcal de català.

•

Porta oberta a la cultura, un projecte per apropar la cultura als més desfavorits.

•

Casa de Cultura Les Bernardes:
Una gran aposta per la internalització dels artistes,sense deixar de banda la presència dels artistes locals.
Creació d’una línia editorial pròpia i publicació dels llibres Cartes a la tardor de la vida de Mela Muter i Rainer Maria RilKei Jardins(con)Temporanis de Daniela Colafranceschi.
Organització del Festival Místic.
Organització de la Primavera Fotogràfica.
L’especialització de les sales d’exposicions (com la Talaia pels artistes emergents o l’Església per a les obres de gran format).
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1a edició del Gironès Llegim – Aiguaviva 2016

2ª jornada de formació en polítiques i gestió cultural
Any 2018

Representació del Musical Peter Pan de l’EMG

Celebració del 25è aniversari del Servei comarcal de
català
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Article del País citant Les Bernardes del 28/02/2019
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La comarca amb el desenvolupament local i
el foment de l’ocupació
• Aprovació del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la comarca del Gironès.
• Contractació d’un agent de l’ocupació i el desenvolupament local. AODL.
• Impuls del Pla d'acció de l'àrea urbana sud-oest del Gironès 2016-2020 (Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i Vilablareix)
• Creació de l’espai feina, d’assessorament i acompanyament en l’inserció laboral.
• Elaboració del cens d’activitats econòmiques (Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Canet d'Adri, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Quart, Sant Gregori, Sant Joan de
Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sant Martí de Llémena, Sarrià de Ter i Vilablareix).
Vilablareix)
• Programa Consell-Escola de dinamització del comerç local (Cassà de la Selva, Bescanó).
• Formació en tecnologia on-line per a empreses, entitats i ciutadans de la comarca.
• Noves figures de treball dins el projecte de foment de l’ocupació Treball i Formació: els agents cívics.
• Suport a l’Ateneu Cooperatiu de terres gironines amb la cessió d’ús d’un espai a l’equipament Sarrià de Ter 221, seu actual dels serveis de promoció econòmica i
joventut del Consell Comarcal.
• Concertació de convenis de col·laboració amb els ajuntaments.
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Consell Escola a Bescanó

Nou logo de l’Espau Sarrià 221
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La comarca amb els joves
• Nous ajuntaments mancomunen les polítiques de joventut (Cassà de la Selva, Llambilles, Fornells de la Selva, Aiguaviva).
• Concurs Young talent, per premiar els joves talents artístics del Gironès.
• Nou servei per a la millora de la formació i ocupació dels joves: contractació d’un impulsor de la garantia juvenil.
• Coordinació de les accions de sensibilització No a la violència contra les dones.

2a edició de Young Talent

Advert keynote
presentation
2015
Memòria
de gestió -2015-2019

Punt Lila a Fornells de la Selva

Nova pàgina wev de la Zona Jove GIronès
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La comarca amb el medi ambient i la sostenibilitat
• Creació del Servei d’obertura i manteniment de les franges de protecció dels incendis forestals. Elaboració
dels plànols de delimitació, determinació dels subjectes obligats i afectats, aprovació del Reglament regulador
del Servei, xerrades informatives.
• Redacció dels inventaris dels camins públics dels ajuntaments de la comarca (Canet d’Adri, Sant Martí de
Llémena, Sant Gregori, Campllong, Sant Andreu Salou, Celrà, Sant Julià de Ramis-Medinyà, Juià i Sant Martí
Vell).
• Servei de recollida domiciliària i reutilització d’aparells elèctrics i electrònics.
• Posada en funcionament dels punts d’informació energètica (Llagostera, Cassà de la Selva, Fornells de la
Selva, i Madremanya).
• Elaboració d’una diagnosis per a cada municipi integrat en el servei comarcal de recollida de residus, sobre
les diferents alternatives al model actual de recollida de residus.
.

Advert keynote
presentation
2015
Memòria
de gestió -2015-2019

9

La comarca amb el turisme
• Trasllat de l’oficina comarcal de turisme al Punt de Benvinguda Girona-Gironès a Girona ciutat.
• Concertació de convenis de col·laboració amb els ajuntaments.
• Coordinació a nivell comarcal del projecte Benvinguts a pagès de l’Agència Catalana de turisme.
• Gestió directa de l’organització de les Rutes de senderisme guiat.

Sortida guiada a la ciutat de Girona de la mà de l'Ass. de Guies de Girona.
Sortida de l'oficina del Punt de Benvinguda Girona-Gironès
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Nova pàgina web de Turisme Gironès
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La comarca al servei de les persones
• Establiment d’una aula inclusiva per infants de 0 a 3 anys amb altes discapacitats, amb col·laboració amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt.
• Creació del Servei per a la prevenció i la pal·liació de la pobresa energètica del Gironès. Formació. Auditories. Creació de la Taula Comarcal.
• Programa de suport a l’autonomia personal. El servei de teràpia ocupacional. El Banc de productes de suport.

Taula Comarcal per a la prevenció i la pal·liació de la pobresa energètica del Gironès
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Signatura del Protocol per la creació a Salt lde a primera aula a les comarques gironines
per a infants de 0 a 3 anys amb trastorns de desenvolupament
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La gestió econòmica del Consell Comarcal
•

Evolució del pressupost del Consell Comarcal del Gironès

Màxima transparència de les dades pressupostàries i d’execució.
Contenció de la despesa.

20.000.000 €

•

Amortització total de l’endeutament a llarg termini.

18.000.000 €

•

Refosa en un únic document de les ordenances i preus públics del
Consell Comarcal.

16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€
Consell
EMG
CBS
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Exercici 2016

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2019

15.589.860,75
847.265,00
3.971.557,21

16.545.799,71
743.398,56
3.969.821,21

18.053.977,34
693.979,28
4.534.759,40

18.469.414,38
730.500,00
4.947.391,00
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Inversions als edificis comarcals
• Millora de la zona d’aparcament a la Seu del Consell Comarcal. Millora de la senyalització i de la zona enjardinada.
• Millora de la Sala de Plens a la Seu del Consell Comarcal.
• Nova recepció amb la unificació de l’atenció a l’usuari Consell Comarcal- Consorci de Benestar Social.
• Reforma de l’antic Centre de visitants del Gironès, ara Seu dels serveis de promoció econòmica, joventut i ateneus cooperatius. Un nou equipament anomenat Sarrià
221.
• Millores a la Casa de Cultura Les Bernades, sales d’exposicions i teatre.
• Properes obres de millora a l’oficina comarcal de recaptació Xaloc, àrea d’ensenyament i recepció.
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Inversions i millores digitals i tecnològiques
• Implantació de la telefonia IP, renovació de terminals i interconnexió de tots els equipaments comarcals.
• Virtualització dels servidors informàtics. Nous servidors per les còpies de seguretat i externalització del sistema de correu electrònic.
• Posada en funcionament d’un gestor d’expedients. Ús intensiu de l’administració electrònica en tots els tràmits. Re definició de processos interns per ser més eficients.
Abandonament del paper.
• Licitacions públiques telemàtiques. Ús del sobre digital.
• Instal·lació de wifi als equipaments comarcals.
• Millora del sistema de projecció a les sales de reunions.
• Renovació d’equips informàtics, pantalles, equips multifunció ...
• Millora de la intranet comarcal. Nous serveis, major informació per al personal. (Gestió de permisos, enviament digital de la nòmina, recursos formatius, plantilles de
treball, notícies...)
• Posada en funcionament d’un aplicatiu de gestió de les indemnitzacions als consellers comarcals.
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La gestió de l’equip humà
• Formació contínua per a la millora dels coneixements, habilitats i actituds del personal (nova llei de contractes, procediment administratiu, millora de la qualitat
lingüística, gestors d’expedients...)
• Nous llocs de treball: informàtic, arxiver, enginyer tècnic industrial, tècnic mig en sostenibilitat, AODL, tècnic coordinador dels programes de foment de l’ocupació, agent de
joventut.
• Contractació de joves en pràctiques: tècnic mitjà en medi ambient, tècnic mitjà en turisme, geògraf, tècnic informàtic, tècnic comptabilitat-intervenció.
• Reconversió dels llocs de treball del personal laboral fix al règim funcionarial.
• Consolidació dels llocs de treball temporals, amb l’aprovació de l’oferta pública per l’estabilització laboral.
• Foment de la promoció interna del personal (tres administratius, tècnic superior en sostenibilitat, tècnic superior en administració general, tècnic mitjà en tresoreria)
• Increment de les retribucions del personal previstes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i pagament de les productivitats pendents. Aprovació d’un complement per
baixa laboral IT.
• Noves activitats per a la cohesió d’equip (teatre, sessions d’estiraments i col·laboració amb la marató de Tv3, participació en la setmana de la mobilitat, ús d’un vehicle elèctric)
• Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de gerent.
• Major transparència i traspàs d’informació amb els representants dels treballadors.

Advert keynote
presentation
2015
Memòria
de gestió -2015-2019

15

La transparència i la comunicació, marca corporativa
• Obtenció durant tres anys consecutius del Segell Infoparticipa que premia la transparència i la qualitat de la informació.
• Nodriment continu del Portal de la Transparència del Consell Comarcal seguint el principi de la publicitat activa.
• Aprovació del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal.
• Potenciació de l’ús de les xarxes socials amb l’obertura del perfil corporatiu a Twitter i difusió de les activitats a la premsa
comarcal amb anuncis en format paper o digital.

Dades a data 22/05/2019

Perfil oficial de twittter obert gener 2016
Tuits 2.055

Seguidors 1.155

Notes publicades a la pàgina web del Consell Comarcal
Any 2015 - 53
Any 2016 - 102
Any 2017 - 175
Any 2018 - 171
Any 2019 - 53

• Renovació de les pàgines web a l’àrea de joventut, turisme, Les Bernardes i els Banys Àrabs.
Dades a data 22/05/2019

• Foment de la participació ciutadana en matèria de recollida selectiva de residus: la web del Supergironès.
• Edició del Butlletí electrònic de Promoció Econòmica comarcal i el full informatiu amb les dades d’atur comarcals.
• Creació de l’espai web Feina en xarxa, on es publiciten les ofertes de treball de la comarca.
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Els Consells d’Alcaldes, un espai de trobada amb els
representants del Govern de la Generalitat de Catalunya
•16 de setembre de 2015
Constitució del Consell d’Alcaldes de la comarca del Gironès.
•26 de novembre de 2015
Assistència i intervenció de Sr. Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis.
•19 de febrer de 2016
Assistència i intervenció del Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
•26 de febrer de 2016
Assistència i intervenció de l'Il•lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona.
•5 d'octubre de 2016
Presentació per part del secretari d'Administracions Locals del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, del procés de
debat GovernsLocals.cat.
•29 de novembre de 2016
Presentació, per part del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Sr.
Miquel Buch i Moya, dels diferents serveis que presten als ajuntaments.
•17 de febrer de 2017
Assistència i intervenció de l'Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch, conseller del Departament d'Interior.
•21 d'abril de 2017
Assistència i intervenció de l'Hble. Sr. Josep Rull i Andreu, conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
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•7 de setembre de 2017
Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Entrega de la senyera a tots els ajuntaments
de la comarca per part del Consell Comarcal del Gironès
•1 de desembre de 2017
Presentació dels resultats de l'Estudi de millora del transport públic a la comarca del Gironès, a
càrrec del Sr. Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat.
•20 de juliol de 2018
Informació en relació amb la convocatòria del FEDER per a actuacions de vies ciclistes, coordinada
pel Consorci de les Vies Verdes i Proposta de finançament del Model 6, Serveis d'infància i
socioeducatius del contracte programa de serveis socials.
•11 d'octubre de 2018
Assistència i intervenció del Sr. Pere Vila i Fulcarà, delegat territorial del Govern de la
Generalitat a Girona.
Assistència i intervenció del Sr. David Saldoni i de Tena, president de l'Associació Catalana de
Municipis (ACM).
•8 de març de 2019
Assistència i intervenció del Sr. Lluís Llach i Grande, president del Consell Assessor per a
l’Impuls d’un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent.
•27 de març de 2019
Assistència i intervenció de l'Hble. Sr. Miquel Buch i Moya, conseller d'Interior del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
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2016 Carles Puigdemont
President de la Generalitat de Catalunya

2017 Jordi Jané
Conseller d’Interior
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2016 Pere Vila
President de la Diputació de Girona

2017 Josep Rull
Conseller de Territori i Sostenibilitat

2017 Consell Comarcal i Òmnium Cultural
Commemoració Diada Nacional de Catalunya

2019 Lluís Llach
President del Consell Assessor per a l’Impuls d’un Fòrum
Cívic i Social pel Debat Constituent.
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El Consell Comarcal, en defensa dels serveis públics,
del territori i del país

,

•

Moció referent als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge

•

Moció per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les AMiPES

•

Moció per reclamar un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya

•

Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N

•

Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

•

Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya del Parlament de Catalunya.

•

Moció pel transport escolar

•

Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i el pagament del deute amb el Consell Comarcal del Gironès

•

Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració pública local

•

Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya

•

Moció amb relació als embargaments que l'Agència Estatal d'Administració Tributària practica contra les ajudes socials i les beques menjador.

•

Moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – la Farga 3 (Medinyà).

•

Moció de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya

•

Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre
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Memòries d’activitats 2015-2018

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Memòria 2018

Clica a les icones per consultar les diferents memòries.
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Àrees 2.0
Clica a les icones per consultar les pàgines web.

TURISME

ESCOLA DE TEATRE I ART

JOVENTUT

SUPER GIRONÈS

BANYS ÀRABS

LES BERNARDES

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

TWITTER OFICIAL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
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SEGUIM !

