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SALUTACIÓ PRESIDENT
El Consell Comarcal del Gironès al costat dels ajuntaments
La Memòria del Consell Comarcal del Gironès vol donar a conèixer a tots els
ciutadans i ciutadanes la feina realitzada per aquesta administració i, també, pels
organismes d’àmbit comarcal on el Consell participa o col·labora.
L’any 2017 va ser un any ple de reptes i canvis que han esdevingut molt
significatius per als ens locals. En aquest marc de crisi institucional, hem
continuat treballant per mantenir, consolidar i millorar els serveis públics dels
quals som responsables.
Aquesta tasca no ha estat gens fàcil, però la feina s’ha realitzat de forma
eficient i eficaçment gràcies a l’equip humà i a la voluntat política de tots els
membres que formen part del Consell Comarcal del Gironès.
En unes condicions institucionals atípiques, hem continuat treballant en benefici
dels ajuntaments i dels ciutadans. Hem demostrat que la comarca és el marc
idoni per gestionar de forma eficient molts dels serveis públics que necessiten
els habitants del Gironès.
Des del Consell Comarcal treballem per mantenir la comarca com a referent en
aspectes relacionats amb la promoció, el medi ambient i la transparència, entre
altres.
Amb aquesta Memòria, crec que ens podem sentir satisfets de la feina que fem,
sempre amb l’objectiu que aquesta sigui la millora manera per facilitar la gestió
dels ajuntaments i la vida dels seus habitants.

Jaume Busquets i Arnau
President del Consell Comarcal del Gironès
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EL CONSELL
Període gener-desembre 2017
President

Jaume Busquets i Arnau (CiU)

Vicepresident 1r

Joaquim Roca i Ventura (CiU)

Vicepresidenta 2n

Maria Mercè Roca i Perich (ERC-AM)

Vicepresident 3r

Eduard Berloso i Ferrer (CiU)

Gerent

Sílvia Bartrolí i Besalú

Secretari

Jordi Batllori i Nouvilas

Interventora

Marta Dalmau i Palom

Pressupost 2017
El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès del 2017 ascendeix a la quantitat
de 17.199.243,74 €, que representa un increment del 5,06 respecte al de 2016. Aquest
pressupost inclou el propi Consell Comarcal per un import de 16.545.799,71 €, amb un
increment del 6,13% respecte 2016, el pressupost de l'Escola de Música, per un import de
743.398,56 €, que representa una disminució del 12,26% respecte al de 2016 i la del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt amb un import de 3.969.821,21 € que representa
una disminució del 0,04%
2016

Consell Comarcal del Gironès 15.589.860,75

2017

Variació %

16.545.799,71

6,13

Escola de Música del Gironès

847.265,00

743.398,56

-12,26

Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt

3.971.557,21

3.969.821,21

-0,04

Pressupost consolidat

16.371.25,75

17.199.243,74

5,06

Clica aquí per
consultar el
detall per capítols
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EL CONSELL
Consellers i conselleres comarcals 2017
Isidre Alis i Meya (CiU) – de gener a 21/06/2017
Eduard Berloso i Ferrer (CiU)
Narcís Boschdemont i Esparraguera (CiU)
Josep Boschdemont i Puig (CiU)
Jaume Busquets i Arnau (CiU)
Pere Cabarrocas i Sitjes (PSC-CP) – de gener a 21/06/2017
Estefania Carabellido i Bruns (CiU)
Daniel Cornellà i Detrell (CUP-PA)
Miquel Cortés i Cardenal (PSC-CP) - de19/07/2017 a desembre
Roser Estañol i Torrent (CiU)
Pere Lluís Garcia i Palou (CiU)
Josep García i Rodríguez (PSC-CP)
Lourdes Gelada i Astor (ERC-AM)
Marta Madrenas i Mir (CiU)
Lluís de Manuel Rimbau i Muñoz (CiU)
David Mas i Rosselló (CiU)
Robert Mundet i Anglada (CiU)
Wilder Palacio i Pineda (ICV-EUiA-EPMBARCELONA
EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E)
Oriol Pellicer i Sabrià (CUP-PA) – de gener a 21/06/2017
Albert Peracaula i Boschsacoma (ERC-AM)
Iolanda Pineda i Balló (PSC-CP)
Marc Puigtió i Rebollo (ERC-AM)
Miriam Pujola i Romero (C’s)
Meritxell Rabionet i Frigola (ERC-AM)
Maria Mercè Roca i Perich (ERC-AM)
Joaquim Roca i Ventura (CiU)
Albert Saus i Masó (CUP-PA)
Joan Antoni Simón Fernández (CUP-PA)
Miquel Terrádez i Valmaña (CiU)
Georgina Trias i Pilsa (CiU) – 19/07/2017 a desembre
Francesc Triola i Riera (ERC-AM)
Concepció Veray i Cama (PP)
Antoni Vidal i Sastre (ERC-AM)
M. Àngels Vilà i Sastre (ERC-AM)
Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
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ELS MUNICIPIS
AIGUAVIVA [1]
Pl. Constitucional, 1
17181 AIGUAVIVA
Tel. 972 23 50 07
Fax 972 23 54 61
ajuntament@aiguaviva.cat
www.aiguaviva.cat

CERVIÀ DE TER [8]
C. Priorat, 29
17464 CERVIÀ DE TER
Tel. 972 49 61 01
Fax 972 49 67 68
ajuntament@cerviadeter.cat
www.webspobles2.ddgi.cat/cerviadeter

MADREMANYA [15]
Pl. Major,1
17462 MADREMANYA
Tel. 972 49 01 59
Fax 972 49 01 60
madremanya@madremanya.cat
www.madremanya.cat

BESCANÓ [2]
Pl. Joan Maragall, 3
17162 BESCANÓ
Tel. 972 44 00 05
Fax 972 44 27 02
ajuntament@bescano.cat
www.bescano.cat

FLAÇÀ [9]
Pl. de l’Estació del Carrilet, s/n
17463 FLAÇÀ
Tel. 972 48 80 58
Fax 972 48 91 09
ajuntament@flaca.cat
www.flaca.cat

QUART [16]
Pl. de la Vila, 2
17242 QUART
Tel. 972 46 91 71
Fax 972 46 87 80
ajuntament@quart.cat
www.quart.cat

BORDILS [3]
Pl. Onze de Setembre, 1
17462 BORDILS
Tel. 972 49 00 03
Fax 972 49 10 99
ajuntament@bordils.cat
www.bordils.cat

FORNELLS DE LA SELVA [10]
C. Antoni Gaudí, 45
17458 FORNELLS DE LA SELVA
Tel. 972 47 61 63
Fax 972 47 65 31
ajuntament@fornellsdelaselva.cat
www.fornellsdelaselva.cat

SALT [17]
Pl. President Lluís Companys, 1
17190 SALT
Tel. 972 24 91 91
Fax 972 23 70 72
info@salt.cat
www.salt.cat

CAMPLLONG [4]
C. de l’Església, 21
17459 CAMPLLONG
Tel. 972 46 15 04
Fax 972 46 34 08
ajuntament@campllong.cat
www.campllong.cat

GIRONA [11]
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 41 90 10
Fax 972 41 94 99
ajuntamentinforma@ajgirona.cat
www.girona.cat

SANT ANDREU SALOU [18]
Pl. de l’Església, s/n
17457 SANT ANDREU SALOU
Tel. 972 46 30 37
Fax 972 46 30 37
ajuntament@santandreusalou.cat
www.ddgi.cat/standreu

CANET D’ADRI [5]
Av. Rocacorba, 21
17199 CANET D’ADRI
Tel. 972 42 82 80
Fax 972 42 95 13
ajuntament@canet-adri.cat
www.canet-adri.cat

JUIÀ [12]
C. de Baix, 10
17462 JUIÀ
Tel. 972 49 02 30
Fax 972 49 02 30
ajuntament@juia.cat
www.juia.cat

SANT GREGORI [19]
Av. Girona, 33
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 42 83 00
Fax 972 42 90 79
ajuntament@santgregori.cat
www.santgregori.cat

CASSÀ DE LA SELVA [6]
Rambla Onze de Setembre, 107
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 00 05
Fax 972 46 37 08
ajuntament@cassa.cat
www.cassa.cat

LLAGOSTERA [13]
Pl. del Castell, 1
17240 LLAGOSTERA
Tel. 972 83 03 75
Fax 972 80 54 68
ajuntament@llagostera.cat
www.llagostera.cat

SANT JOAN DE MOLLET [20]
Pl. de l’Ajuntament, s/n
17463 SANT JOAN DE MOLLET
Tel. 972 48 81 81
Fax 972 48 81 81
ajuntament@santjoandemollet.cat
www.santjoandemollet.cat

CELRÀ [7]
Ctra. de Juià, 48
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 20 01
Fax 972 49 27 88
ajuntament@celra.cat
www.celra.cat

LLAMBILLES [14]
Pl. de la Vila, 1
17243 LLAMBILLES
Tel. 972 46 93 01
Fax 972 46 81 70
ajuntament@llambilles.cat
www.llambilles.ca

SANT JORDI DESVALLS [21]
Dr. Meseguer, 1
17464 SANT JORDI DESVALLS
Tel. 972 79 80 05
Fax 972 79 82 81
ajuntament@santjordidesvalls.cat
www.santjordidesvalls.cat

SANT JULIÀ DE RAMIS
MEDINYÀ[22]
C. Major, 1
17481 SANT JULIÀ DE RAMIS
Tel. 972 17 09 09
Fax 972 17 15 33
sjramis@santjuliaderamis.cat
www.santjuliaderamis.cat
SANT MARTÍ DE LLÉMENA [23]
Pl. Sant Martí, s/n
17153 SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Tel. 972 44 30 34
Fax 972 44 31 55
ajuntament@smartillemena.cat
www.smartillemena.cat
SANT MARTÍ VELL [24]]
Pl. de l’Església, s/n
17462 SANT MARTÍ VELL
Tel. 972 49 04 01
Fax 972 49 09 95
ajuntament@santmartivell.cat
www.santmartivell.cat
SARRIÀ DE TER [25]
C. Major de Sarrià, 71-73
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 02 11
Fax 972 17 14 90
ajuntament@sarriadeter.cat
www.sarriadeter.cat
VILABLAREIX [26]
C. Perelló, 120
17180 VILABLAREIX
Tel. 972 40 50 01
Fax 972 23 87 64
ajuntament@vilablareix.cat
www.vilablareix.cat
VILADASENS [27]
C. Taronger, 1
17464 VILADASENS
Tel. 972 49 61 50
Fax 972 49 62 85
secretaria@viladasens.org
www.viladasens.org
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EL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
El Consell d’Alcaldes es configura com un òrgan col·legiat, format pels alcaldes dels 27+1 municipis de
la comarca i que té com a objectiu proposar al Ple del Consell Comarcal totes aquelles actuacions que
siguin d’interès per als municipis de la comarca i informar dels supòsits fixats per la Llei d’organització
comarcal de Catalunya.
Les seves principals funcions són:
• Proposar solucions a problemes administratius i de funcionament de serveis públics que els afectin.
• Emetre informes sobre matèries de competència comarcal.
• Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva forma de gestió o altres formes
associatives per a finalitats d’interès públic.
• Ser informat del Pressupost de la corporació i de programes comarcals.

Reunions celebrades
• Assistència i intervenció de l'Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch , conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Composició
Ajuntament
Ajuntament d’Aiguaviva
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Bordils
Ajuntament de Campllong
Ajuntament de Canet d’Adri
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Cervià de Ter
Ajuntament de Flaçà
Ajuntament de Fornells de la Selva
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Juià
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Madremanya
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Andreu Salou
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de St. Martí de Llémena
Ajuntament de Sant Martí Vell
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Vilablareix
Ajuntament de Viladasens
Comissió Gestora de Medinyà

Any 2016
Joaquim Mateu i Bosch
Pere Lluís Garcia i Palou
Albert Serrats i Llach
Lluís Freixas i Vilardell
Carles Espígol i Camps
Martí Vallés i Prats
Daniel Cornellà i Detrell
Roser Estañol i Torrent
Jesús Font i Galí
Narcís Boschdemont i Esparraguera
Marta Madrenas
Josep Vidal i Mias
Fermí Santamaria i Molero
Josep Maria Vidal i Vidal
Albert Peracaula i Boschsacoma
Pere Cabarrocas i Sitjes / Carles Gutiérrez Medina
Jordi Viñas i Xifra
Francesc Xavier Casanovas i Busquets
Joaquim Roca i Ventura
Ramon Costa i Palomeras
Josep Aulet i Aleñà
Marc Puigtió i Rebollo
Jaume Busquets i Arnau
Robert Vilà i Brugués
Roger Torrent i Ramió
David Mascort i Subiranas
Josep Massó i Masos
Montserrat García i Sanchez

• Assistència i intervenció de l'Hble. Sr. Josep Rull i Andreu, conseller del Departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
• 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. Presentació dels nous projectes i serveis de
l‘Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, a càrrec del diputat Sr. Josep Antoni Frias i
Molina. Informació en relació amb els treballs que s'estan duent a terme de gestió del patrimoni
documental a càrrec del director de l'Arxiu Històric Provincial de Girona, Sr. Joan Ferrer i Goday.
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LA GUIA
SERVEIS
GUIA
DEDE
SERVEIS

GUIA DE
SERVEIS

SEU COMARCAL
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
info@girones.cat

ESCOLA DE TEATRE
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.etgirones.cat
cultura@girones.cat

OFICINA COMARCAL
D’HABITATGE
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
habitatge@girones.cat

CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 19 62
Fax. 972 21 35 73
www.cbs.cat
info@cbs.cat

ESCOLA D’ART DEL
GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.etgirones.cat
cultura@girones.cat

SERVEIS DE JOVENTUT
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.zonajoveter.cat
zonajoveter@girones.cat

CONSELL ESPORTIU
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 61 49
www.cegirones.cat
administracio@cegirones.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
speg@girones.cat

CASA DE CULTURA
LES BERNARDES
C. Major,172
17190 SALT
Tel. 972 23 46 95
www.bernardes.cat
bernardes@girones.cat

SERVEI COMARCAL
DE CATALÀ DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.cpnl.cat
girones@cpnl.cat

ELS BANYS ÀRABS
C. Ferran el Catòlic, s/n
17004 GIRONA
Tel. 972 19 07 97
Fax. 972 21 35 73
www.banysarabs.cat
banysarabs@girones.cat

OFICINA COMARCAL
D’INFORMACIÓ
AL CONSUMIDOR
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax 972 21 35 73
www.girones.cat
oficinadeconsum@girones.cat

ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.emg.cat
emg@girones.cat

OFICINA DE TURISME
COMARCAL
C. Berenguer Carnicer, 3
17001 Girona
Tel 972 011 669
www.turismegirones.cat
centredevisitants@girones.cat

SERVEI DE GESTIÓ
I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS. XALOC
C. Riera de Mus, 1-A
17003 GIRONA
Tel. 972 20 64 41
Fax. 972 10 76 72
www.xalocgirona.cat
girones@xalocgirona.cat
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
I NETEJA VIÀRIA I PODA
URBASER, SA
C. Módega, 8
17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 31 47 79
Fax. 972 31 63 55
Tel. mòbil: 615 412 515
residus@girones.cat
SERVEI DE RECOLLIDA
D’ANIMALS ABANDONATS
Associació Protectora d’Animals
i Plantes de l’Alt Empordà
C. Pont de Molins, 17
17600 FIGUERES
Tel. 972 50 23 61
info@protectorafigueres.com

DEIXALLERIA DE CASSÀ
Polígon Industrial
C. Pla de l’Estany, s/n
17244 CASSÀ DE LA SELVA
Tel. 972 46 46 91

DEIXALLERIA DE SALT
C. Amnistia Internacional, s/n
17190 SALT
Tel. 972 23 88 11

DEIXALLERIA
COMARCAL DE CELRÀ
Polígon Industrial
C. Espinau, s/n
17460 CELRÀ
Tel. 972 49 34 84

DEIXALLERIA
DE SANT GREGORI
Polígon Industrial Joeria Centre
Ctra. de Cartellà, s/n
17150 SANT GREGORI
Tel. 972 49 41 30

DEIXALLERIA COMARCAL
DE SARRIÀ DE TER
Polígon Industrial del Pla
d’en Xuncla
C. Puigmal, s/n
17480 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 19 81

MINIDEIXALLERIA
DE SANT JORDI DESVALLS
Ctra. de Diana, s/n
Tel. 972 21 32 62

MINIDEIXALLERIA
DE SANT MARTÍ
DE LLÉMENA
Ctra. de Girona a les Planes
d’Hostoles, km 12,250
Telèfon: 972 21 32 62

MINIDEIXALLERIA
DE MADREMANYA
Zona d’equipaments
Telèfon: 972 21 32 62
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SERVEIS TÈCNICS

Destacats
Serveis tècnics
Suport tècnic als ajuntaments per a la redacció,
execució i direcció d’obres, elaboració d‟informes
tècnics i assistència tècnica
.
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Assistència tècnica
presencial als municipis

SERVEIS TÈCNICS

Redacció de projectes
Projecte

Municipi

•Objectiu

Nova captació d'aigua a l'abastament de Viladasens

Viladasens

Donar suport als ajuntaments que
ho sol·licitin amb l'assistència
tècnica presencial d'un tècnic

Passallís a la riera Celrè

Quart

Arranjament de la passera de cal Ganso de Llorà

Sant Martí de Llémena

Adequació zona verda carrer Rodell al pla Moliner

Quart

Estació de bombeig per al sanejament del sector Can Rossa i Cal Moliner

Quart

Reformes al Pavelló

Sarrià de Ter

Rehabilitació de Can Geperes

Sant Joan de Mollet

Duprocim

Sant Martí Vell

Adequació del projecte de les franges de protecció civil

Viladasens

Ampliació de l‘Escola Santa Fe

Medinyà

Aparcament zona annexa al pavelló

Cassà de la Selva

Pla d'autoprotecció del Pavelló

Quart

Duprocim

Campllong

Duprocim

Juià

Urbanització primer tram carrer de les Eres

Sant Joan de Mollet

Urbanització carrer Riera Cal Ganso

Sant Martí Llémena

Ampliació platja piscina municipal

Sarrià de Ter

Construcció nova pista

Sarrià de Ter

Carrer Tramuntana i mur carrer Orriols

Viladasens

• Dades:
Durant l'any 2017 l'assistència
tècnica presencial als municipis ha
estat la següent:

Municipi

Assistència

Cassà de la Selva

1 dia a la setmana

Campllong

1 dia al mes

Celrà

1 dia a la setmana

Fornells de la Selva

1 dia a la setmana

Sant Gregori

2 dies a la setmana

Viladasens

2 dies al mes

10

SERVEIS TÈCNICS

Memòries valorades
Memòria

Municipi

Nova pista pol. 2 al centre cívic

Sarrià de Ter

Arranjament de la coberta del pavelló

Campllong

Vestidors i cobriment de la pista de Palol d'Onyar

Quart

Pavimentació del camí d'accés al dipòsit

Juià

Camí de la Mora

Direcció d’obres
Obra

Municipi

Urbanització exterior del cementiri

Aiguaviva

Reparació de la façana de l'Església de Granollers de Rocacorba

Sant Martí de Llémena

Arranjament de l‘ermita de Sant Julià

Sant Martí de Llémena

Viladasens

Passallís a la riera Celrè

Sant Joan de Mollet

Arranjament camins públics

Sant Martí de Llémena

Passallís a La Riera Celrè

Quart

Arranjament camins públics

Sant Andreu Salou

Arranjament de la passera de Cal Ganso

Sant Martí de Llémena

Construcció pas elevat Sant Cristòfol

Llambilles

Pavimentació del carrer del Padró 2a fase

Sant Joan de Mollet

Arranjament ronda Cervià

Cervià de Ter

Diversos carrers

Cassà de la Selva

Nova captació d'aigua

Viladasens

Pont al riu Bugantó

Llambilles

Construcció depuradora

Viladasens

Coberta de la grada del camp de futbol

Sarrià de Ter

Sanejament Can Rossa i Cal Moliner

Quart

Actualització dipòsit del puig de les Bruixes

Quart

Pavimentació dipòsit

Juià

Abastament d'aigua

Juià

Adequació zona pla de Sant Joan

Sant Martí de Llémena
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SERVEIS TÈCNICS

Expedients de la Comissió
Tècncia Ambiental

Autorizació de plans
d’autoprotecció
Expedient

Instal·lació de residus no perillosos Campllong
Fàbrica de gel en escames Campllong
Planta de fabricació de morter sec Campllong
Estació de servei Cassà de la Selva
Gestió de residus mitjançant fabricació de substrats i/o terres vegetals Cassà de la Selva
Fabrica de taps de suro Cassà de la Selva
Estació de servei de carburants Celrà
Valorització de residus no perillosos i centre de recollida de residus perillosos Celrà
Magatzem de ferralla Celrà
Manipulació de paper i cartró Flaçà
Estació de servei Quart
Gestió de residus perillosos i no perillosos Salt
Zona destinada a UCI Salt
Estació de servei amb túnel de rentatge Salt
Planta de valorització de residus de la construcció Sant Andreu Salou
Taller de rentatge ecològic i manual de vehicles Sarrià de Ter
Recuperacions de residus Sarrià de Ter
Taller de restauració de vehicles clàssics Sarrià de Ter

Pla
Festival Sant Jordi Desvalls
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OFICINA COMARCAL D’HABITATGE

Destacats
Oficina
Comarcal
d’Habitatge
• Obertura d’un nou Punt d'Informació d'Habitatge al
municipi de Sarrià de Ter que es suma als ja
existents als municipis de Bescanó, Cassà de Selva,
Celrà, Llagostera i Sant Gregori

• Elaboració d'un Estudi Comarcal d'Habitatge en
equip amb el Consorci de Benestar Social GironèsSalt per conèixer les problemàtiques en matèria
d'habitatge a la comarca

Clica aquí per visitar el web
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OFICINA COMARCAL D’HABITATGE

EXPEDIENTS TRAMITATS

EXPEDIENTS TRAMITATS

Ajudes per al pagament de lloguer
AIGUAVIVA

0%
2% 0%
3% 1%
2%
1%
0%
0%

BESCANÓ
BORDILS

1%
6%

Renovacions d'ajudes d'aquelles persones que l'any anterior van
rebre l'ajut per desnonament o que han signat un contracte de
lloguer d'un pis de la borsa

CASSÀ DE LA SELVA

6%

CAMPLLONG
CELRÀ
CERVIÀ DE TER

3%
22%

FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
MADDREMANYA

0%

MEDINYÀ
QUART

11%

AJUDES per al pagament
del lloguer
AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CASSÀ DE LA SELVA
CAMPLLONG
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ

2017

2016

252

191

1
14
2
55
0
28
1
6

0
14
2
45
4
12
0
5

3

1

0%

0% 6% 12%
29%

0%
6%

23%

24%

ST.JORDI DESVALLS

FORNELLS DE LA SELVA

AJUDES LC
BESCANÓ
CASSÀ DE LA SELVA
LLAGOSTERA
SANT JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER

3
2
1

4
1
0
2
0
1

Ofideute / intermediació

ST.GREGORI

38%

0%

BESCANÓ
BORDILS
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
QUART
ST.JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER

ST.JULIÀ DE RAMIS

0%

ST.MARTÍ VELL

1% 2%

SARRIÀ DE TER

Antics
perceptors

9%

VILABLAREIX
VILADASENS

2017

2% 1% 1%
2%
1%
4% 1%
4%
8%

19%

FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA

96

-11%

BESCANÓ

3

3

0%

BORDILS

3

3

0%

CANET D'ADRI

1

1

0%

CASSÀ DE LA SELVA

CASSÀ DE LA SELVA

7

10

-30%

CELRÀ

CELRÀ

9

7

29%

FLAÇÀ

FLAÇÀ

2

2

0%

LLAGOSTERA

53

55

-4%

QUART

2

2

0%

ST. JULIÀ DE RAMIS

SANT GREGORI

1

1

0%

SARRIÀ DE TER

SANT JULIÀ DE RAMIS

2

9

-78%

SARRIÀ DE TER

VILABLAREIX

SARRIÀ DE TER

1

2

-50%

VILABLAREIX

VILABLAREIX

1

1

0%

CANET D'ADRI

LLAGOSTERA

3%

CASSÀ DE LA SELVA

18%

% DIF

BORDILS

85

BORDILS

11%

2016

BESCANÓ

ANTICS PERCEPTORS
BESCANÓ

62%

9% 9%

QUART
ST.GREGORI

9%

QUART

18%

ST.JULIÀ DE RAMIS

9%

SARRIÀ DE TER

OFIDEUTE/
INTERMEDIACIÓ
BESCANÓ
BORDILS
CASSÀ DE LA SELVA
FORNELLS DE LA
SELVA
LLAGOSTERA
QUART
SANT JULIÀ DE
RAMIS
SARRIÀ DE TER

11

10

1
1
2

1
2
2

1

1

2
1

2
1

2

0

1

1

Pisos de borsa
0%

20% 20%

CASSÀ DE LA SELVA
LLAGOSTERA

60%

PISOS BORSA
LLOGUER
SOCIAL
CASSÀ DE LA
SELVA
LLAGOSTERA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

5

5

1

0

3
0
1

3
1
1
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OFICINA COMARCAL D’HABITATGE

EXPEDIENTS TRAMITATS
Pisos borsa lloguer social

20%
2017

INCREMENT

%

5

5

0

0%

1
3
0
1

0
3
1
1

1
0
-1
0

100%
0%
-100%
0%

2016
PISOS BORSA
LLOGUER SOCIAL
CASSÀ DE LA SELVA
LLAGOSTERA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

20%

0%

CASSÀ DE LA SELVA

LLAGOSTERA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

60%

Registre sol·licitants
d’habitatges de Protecció Oficial

REGISTRE SOL.LICITANTS HPO
AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CANET D'ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
QUART
SANT GREGORI
SANT JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

2016
41
0
2
0
0
20
0
1
14
0
1
0
2
1

2017
84
1
4
2
2
13
7
1
19
4
14
4
10
3

INCREMENT
-43
-1
-2
-2
-2
7
-7
0
-5
-4
-13
-4
-8
-2

%
-51%
-100%
-50%
-100%
-100%
54%
-100%
0%
-26%
-100%
-93%
-100%
-80%
-67%

0% 2% 0% 0%
0% 2%
5% 5%

34%

49%

3% 0%

BESCANÓ
BORDILS
CANET D'ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
QUART
SANT GREGORI
SANT JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX
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OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Destacats

Oficina Comarcal
d’Informació al
Consumidor
• Les empreses de telecomunicacions i les de
subministraments bàsics generen més reclamacions
• Hi ha hagut un increment de consultes i una
disminució de reclamacions
• En el 35% de les mediacions hi ha hagut acord
entre les parts

Clica aquí per visitar el web
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OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
Resultats favorables
Reclamacions per sectors

El 35% de les mediacions han obtingut un resultat
totalment favorable i hi ha hagut acord entre les
parts. S’ha de tenir en compte que la casuística de
les reclamacions és molt variada, i que la mediació és
una alternativa voluntària a la resolució dels
conflictes entre consumidor i empresa.

Les empreses de telecomunicacions i les de
subministraments bàsics segueixen sent les que generen
més reclamacions, seguides de les companyies
proveïdores de mitjans de transport i de les
asseguradores.

Nombre de reclamacions
El nombre de reclamacions s’ha
mantingut respecte el 2016, i el de
consultes ha augmentat

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Creació
d’etiquetes
en
casos
d’irregularitats i fallides d’empreses.

Reclamacions
12
16
16
17
16
21
12
5
33
27
25
17

Consultes
47
52
79
36
65
46
7
4
107
5
52
24

Les etiquetes creades aquest 2017 vers les
irregularitats en l’àmbit de consum que a més
persones han pogut afectar a Catalunya han estat:
Rodalies de Catalunya
Clàusules sòl
Clàusules despeses hipotecàries
IDENTAL
Controls de seguretat aeroport BCN
Canvi de comptador llum digital
Identificar els expedients amb etiquetes en facilita la
tramitació d’una manera més eficient, ja que es pot
seguir un protocol d’actuació perquè comparteixen la
mateixa casuística.

Dades totals dels expedients
tramitats
La tendència és un increment de consultes, una
disminució de reclamacions degut a la necessitat de
reclamació prèvia per interposar-la i una estabilitat de
les mediacions que busquen igualar-se amb les
reclamacions. L’objectiu de cara al 2018 és aconseguir
unes dades més estables sense pics puntuals.
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ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

Destacats

Escola de Música
del Gironès
• 5 actuacions de la Jove Orquestra del Gironès
• 6 actuacions de l’Escola de Guitarres del Gironès
• Èxit de participació en la 7a setmana oberta. Es van
realitzar un total de 13 tallers, 17 concerts en les
diferents aules i jornada de portes obertes de
l‘Escola de Guitarres del Gironès

Clica aquí per visitar el web
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ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

Actuacions 2017
Jove Orquestra del Gironès
Data actuació Municipi
01/01/2017
07/01/2017
30/04/2017
13/05/2017
18/06/2017

Llagostera
Quart
Cervià
Girona
Girona

Lloc
Església
Museu Terrissa
Església
Esglèsia Mercadal
Auditori

7a. Setmana Oberta de l'EMG
(del 3 al 7 d'abril de 2017)

Motiu

La Setmana Oberta es va cloure amb prop
de 250 d'alumnes inscrits als tallers i
activitats musicals.

Festes nadalenques
Festes nadalenques
Festa del castell
Girona, temps de flors
Festival de final de curs

Total de 13 tallers, 17 concerts en les
diferents aules i jornada de portes obertes
de l‘Escola de Guitarres del Gironès (Celrà)

Escola de Guitarres del Gironès
Data actuació

Municipi

3/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
23/12/2016
24/12/2016
18/06/2017

Bescanó
Sant Gregori
Salt
Salt
Cervià de Ter
Girona

Lloc
Polivalent
La Pineda
FC Coma Cros
Església del Carme
Monestir
Auditori

Motiu
Concert de Nadal
Concert de Nadal
Concert de Nadal
Concert solidari Guitar Season
Missa del Pollet
Festival de final de curs

Taller

Municipi

Taller 1 Amb la JOG
Taller 2 Cercle de percussió
Taller 3 Tastets de danses catalanes
Taller 4 Roda d'instruments tradicionals
Taller 5 El món de la Rumba Catalana
Taller 6 Dansa Creativa
Taller 7 Juga, canta i balla
Taller 8 Batucada
Taller 9 Danses urbanes
Taller 10 Som reciclamúsics
Taller 11 L'univers dels acords
Taller 12 Com es construeixen i s'arreglen les llengüetes
Taller 13 Juguem amb la música

Fornells de la Selva
Fornells de la Selva
Sant Gregori
Salt
Celrà
Celrà
Quart
Sant Julià de Ramís
Celrà
Fornells de la Selva
Cervià de Ter
Bordils
Taialà

Data actuació
04/02/2017
31/03/2017
1/04/2017
1/04/2017
7/05/2017
12/05/2017
21/05/2017
28/05/2017

Participació
Flautada de les comarques Gironines Banyoles
Giraconcert Salt i Banyoles
Contrabaixada
Giraconcert Breda
Celrà s'engalana
Girona, Temps de flors
Fira del conte Medinyà
Festivalot
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ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Nombre d'alumnes a les aules
dels municipis, curs 2017-2018
Municipi

Alumnes

Aiguaviva

13

Bescanó

34

Bordils

40

Celrà

82

Cervià de Ter

47

Flaçà

29

Fornells de la Selva

155

Quart

20

Salt

95

Sant Gregori

53

Sant Julià de Ramis

16

Sarrià de Ter

46

Taialà (Girona)

15

Vilablareix

22

TOTAL

667

Participacions curs 2017-2018
Desembre

Activitat

Municipi

Espai

Dissabte 2

Concert de Nadal

Bescanó

Polivalent

Dimarts 5

Concert Coral Interval i alumnes de guitarra. Encesa de llums de Nadal

Sant Julià de Ramis

Dissabte 16

Concert de Nadal

Salt

Casa de Cultura Les Bernardes

Dissabte 16

Concert d'alumnes de guitarra

Fornells de la Selva

Teatre de La Sitja

Dissabte 16

Concert de Nadales. Col.laboració EMG, banda i alumnes CEIP L'Aixart

Cervià de Ter

Capella del Monestir

Dissabte 16

Concert de Nadal d'alumnes de guitarra

Bonmatí

Església

Diumenge 17

Concert d'alumnes de guitarra i la Coral de Montilivi

Girona

Residència Maria Gay

Dissabte 23

Concert de Nadal d'alumnes de guitarra

Girona

Església de les Carmelites

Diumenge 24

Concert de la Missa del Gall. Coral Interval i alumnes de guitarra

Cervià de Ter

Capella del Monestir

20

CULTURA

Destacats
Cultura
• El 13è festival Emergent programa 6 nits d'estiu a 6
municipis de la comarca del Gironès amb 36 artistes
• Emergent tanca les seves portes amb una xifra
rècord: més de 3.000 espectadors
• Escenaris presenta 117 espectacles teatrals en 16
municipis del Gironès
• “Al Gironès, llegim!” es consolida en la seva 2a
edició
• Èxit de participació en la 1a Jornada de formació
cultural

21

CULTURA

Emergent
La tretzena edició d’Emergent, el festival d’arts
en viu del Gironès, s’ha celebrat del 29 de juny al
8 de juliol en sis pobles de la comarca.
Emergent té dos objectius, per una banda, la
creació d’una plataforma de promoció dels nous
talents de les arts en viu del país, i per altra,
l’establiment d’un festival proper i fet a mida per
a pobles petits, i adreçat a un públic no avesat a
les habituals propostes de festivals d’estiu.
Emergent també deu el seu format a la
mancomunació cultural intermunicipal, una eina
que sempre permet dimensionar propostes que
per separat passarien molt desapercebudes.
En total, aquest 2017, el festival va presentar una
cartellera de més de 40 actuacions.
Prop de 3.000 espectadors han gaudit d’aquestes
sis nits d’actuacions.
Pobles participants d’aquesta edició: Sarrià de
Ter, Quart, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells
de la Selva i Madremanya.

Fes clic
Programa
Activitats
Festival Emergent 17

Escenaris
Enguany s’ha arribat a la tretzena edició d’un
projecte que mancomuna la programació de
teatre professional de disset ajuntaments de la
comarca.
De gener a juny, en total han estat 117 les
representacions que s’han pogut veure.
Els objectius del projecte són la creació de
públic itinerant, la consolidació dels petits
programadors, la coordinació de les respectives
programacions a fi d’evitar coïncidències, i
l’estalvi i major dinamització en la difusió de
l’oferta teatral.
Com a novetat, aquest 2017, s’han potenciat
diversos projectes de dinamització de públics,
amb la col·laboració de diverses entitats
culturals i socials de la comarca.
En total més de 15.000 persones han participat
a Escenaris 2017.
Els municipis participants d’aquesta edició són:
Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva,
Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona,
Llagostera, Madremanya, Salt, Sant Gregori,
Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de
Ter i Vilablareix.

Fes clic
Programa
Activitats
Escenaris 17
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CULTURA
Escola de Teatre del Gironès

Al Gironès, llegim!
Amb aquest projecte, des del Consell Comarcal,
es pretén aglutinar sota un mateix sostre, les
nombroses activitats de foment de la lectura que
es fan els mesos anteriors a la Diada de Sant
Jordi al Gironès, i al mateix temps, potenciar-ne
de noves amb aquest estímul.
L’any 2017 ha estat la segona edició del cicle,
amb una participació de 16 ajuntaments, els
quals, en conjunt, van programar més de 100
activitats.
També han programat activitats el Servei
Comarcal de Català i el Consell Comarcal del
Gironès.
Pobles participants:
Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà,
Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Llagostera,
Madremanya, Medinyà, Quart, Salt, Sant Gregori,
Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sarrià
de Ter i Vilablareix.

Els objectius d’aquest projecte són facilitar als
pobles de la comarca, a partir de la
mancomunació, la programació de cursos de
formació teatral en el propi municipi, i oferir, al
mateix temps, un recurs educatiu de qualitat.
L’escola és per a infants de 7 a 12 anys.
La novetat més destacada de l’ETG aquest 2017
ha estat la incorporació de l’aula Escenaris
Especials, a càrrec de l’associació del mateix
nom, dedicada a la formació teatral per a
persones amb necessitats educatives especials.
Aquesta
aula
recull
alumnes
procedents
d’escoles inclusives de la comarca. L’aula està
situada a la Casa de Cultura de Girona.

Aules:
Salt, Llagostera, Sarrià
(Escenaris Especials)

de

Ter

i

Girona

Fes clic
Programa
Activitats
Al Gironès llegim! 17
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CULTURA
Formació en Gestió Cultural
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de Gironès ha iniciat
aquest any un programa, que serà anual, de formació en gestió
cultural, en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de
Polítiques Culturals de la Universitat de Girona.
Aquesta primera sessió s’ha celebrat el 23 de febrer a la sala
de plens de la seu del Consell Comarcal, amb una conferència
i taller pràctic a càrrec de Gemma Carbó i Alfons Martinell,
directora i exdirector de la Càtedra UNESCO.
Programa: Polítiques culturals i gestió pública. Drets culturals.
Transversalitat en la gestió cultural. Diversitat cultural.
Cultura i educació. Gestió local i cooperació cultural
internacional. Eines, recursos i instruments per a la gestió
cultural.
Aquesta formació s’ha adreçat a tècnics i regidors de cultura
municipals i professionals del sector cultural.

Porta Oberta a la Cultura
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès i el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, han posat en marxa
al llarg d’aquest any 2017, un projecte per apropar les
activitats culturals a persones i col·lectius amb risc d’exclusió
social.
En total, aquest primer any, s’han realitzat 10 sortides dins la
programació d’Escenaris, les quals han beneficiat un total de
87 persones, tant a títol familiar com en grups amb
acompanyament de professionals del CBS.
El projecte també inclou beques per a alumnes de l’Escola de
Teatre del Gironès.
Per a agilitzar les tasques de desenvolupament del projecte,
s’ha creat un mecanisme d’activació del servei, que facilita i fa
molt ràpida la relació entre els professionals dels serveis
socials comarcals i els del sector cultural.

Escola d’Art i Creativitat
del Gironès
Els objectius d’aquest projecte són facilitar
als pobles de la comarca, a partir de la
mancomunació, la programació de cursos de
formació artística per a infants, i oferir a
aquests alumnes un programa acadèmic
interdisciplinar.
Aules curs 2016/2017:
Aula A (de 3 a 5 anys) de Fornells de la
Selva
Aula B (de 6 a 12 anys) de Fornells de la
Selva
Aula A (de 3 a 5 anys) de Vilablareix
Enguany l’EACG ha passat de les 3 aules
del curs 2016/2017 a les 6 del curs
2017/2018.
Aules curs 2017/2018:
Aula A (de 3 a 5 anys) de Fornells de la Selva
Aula B1 (de 6 a 12 anys) de Fornells de la Selva
Aula B2 (de 6 a 12 anys) de Fornells de la Selva
Aula A (de 3 a 5 anys) de Vilablareix
Aula B (de 7 a 14 anys) de Quart
Aula B (de 6 a 12 anys) de Sarrià de Ter
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ELS BANYS ÀRABS

Destacats
Els Banys Àrabs
• Augment del nombre de visitants any rere any
• Horaris d’obertura:

Horari de març a octubre
De dilluns a dissabte, de 10 a 19 hores
Diumenges i festius, de 10 a 14 hores

Horari de novembre a febrer
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 hores
Diumenges i festius, de 10 a 14 hores
*Tancat els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de
desembre

Fes clic
per visitar el web
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ELS BANYS ÀRABS
Activitats pròpies
•Objectius
Conservar i difondre l’arquitectura i la història
d’un dels edificis més singulars del romànic
català.
Aportar valor afegit al monument mitjançant la
programació d’esdeveniments culturals.

L’any 2017 el monument ha registrat l’entrada
de 126.000 persones, la xifra més alta fins al
moment.

Any Puig i Cadafalch:
Des de finals del 2017 fins a inicis del 2018, els Banys Àrabs participen en
els actes de commemoració de l’any Puig i Cadafalch a Girona, arquitecte i
polític vinculat a la restauració d’aquest monument. Els actes han estat
organitzats pel Consell Comarcal del Gironès, el Museu d’Arqueologia de
Catalunya, la Fundació Casa Masó, el Museu d’Art de Girona, i han comptat
amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Girona i el Col·legi d’Arquitectes de Girona. La
programació d’aquesta efemèride inclou una exposició, la publicació de
diversos llibres, unes jornades acadèmiques, visites
guiades i una
representació teatral sobre la figura de l’insigne arquitecte i polític.

Visites guiades:
El servei de visites guiades s’ha celebrat cada dissabte, en dos torns de
12 a 13 h. Aquest servei es desenvolupa de gener a juny i de setembre a
desembre, exceptuant les dates de Nadal.

Activitats acollides:
Girona 10 – (gener) – promoció per als visitants
Dia Internacional de la Dansa – ( 28 d’abril) – muntatge coreogràfic
Girona, temps de flors – (13 a 22 de maig) – exposició de muntatges florals
Festivalot – (27 de maig) – Itinerari musical GRPop
Simfònic – (10 de juny) – festival de concerts simultanis
Escenaris Especials – (11 de juny) – festival de fi de curs
Escenaris 2017 – ( 30 de juny) – espectacle teatral de cloenda (suspès per
pluja)
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya – (octubre) – portes obertes i
visites guiades

Produccions audiovisuals:
Filmació curtmetratge TV – (15 d’octubre) – Xarxa de TV locals
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES

Destacats

Casa de Cultura
Les Bernardes
• Participació tant d’artistes emergents com d’artistes
amb carreres consolidades, que, a partir de les
diferents disciplines en les quals treballen, han aportat
una perspectiva original que prové o els investiga dels
“marges” de l’art contemporani.
•Fomentació de les bases de futures exposicions
durant el 2018 i 2019 amb centres com el Museu d’Art
de Girona, el Centre Cultural la Mercè, la Fundació
Vila Casas, l’Ajuntament de Salt o el Museu del Molí
Paperer de Capellades. Paral·lelament, s’ha continuat
col·laborant amb l’oficina de Difusió de la Diputació de
Girona amb l’exposició itinerant de fotografia
“Camins” de Rafel Bosch, que s’ha pogut veure a
Girona,Tortellà, Riells i Viabrea i Pals.

Fes clic
per visitar
la web
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
Sala central
DANI GALINDO
Escultura
IEX COSMONAUTA
Dibuix
PABLO SOLA
Forografia
LARRY PAUL SCOTT
Fotografia
ENRIC SALA
Escultura
RODOLFO LOAIZA
Pintura

del 23 de desembre a 27 de gener
del 3 de febrer al 31 de març
de l’1 de març al 20 d’abril
del 10 de juny al 28 de juliol
del 8 de setembre al 27 d’octubre
del 3 de novembre al 29 de desembre

Bernardes photo
TONI MENGUAL
Fotografia
RAFEL FUSTER
Fotografia
LARRY PAUL SCOTT
Fotografia
PERE QUERO
Fotografia

29M2
del 3 de febrer al 31 de març
del 7 d’abril al 26 de maig
del 10 de juny al 28 de juliol
del 8 de setembre al 27 d’octubre

LAS BISTECS
Audiovisual
RAFAEL FUSTER
Audiovisual i pintura
LARRY PAUL SCOTT
Audiovisual
FERRAN AMAGAT
Mapatge
HELENA AGUILAR
Audiovisual

del 3 de febrer al 31 de març
del 7 d’abril al 26 de maig
del 10 de juny al 28 de juliol
del 8 de setembre al 27 d’octubre
del 3 de novembre al 29 de desembre
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES

Sala Sant Jordi
JORDI CANÉ
Fotografia

del 23 de desembre a 27 de gener
del 3 de febrer al 31 de març

Còmic
JOSEFA TOLRÀ i JULIA AGUILAR
Pintura
LARRY PAUL SCOTT
Fotografia
PERE BELLÈS
Escultura
PATRICIA MASEDA i JORDI ARMENGOL
Escultura i Dibuix

del 7 d’abril al 26 de maig
del 10 de juny al 28 de juliol
del 8 de setembre al 27 d’octubre

del 3 de novembre al 29 de desembre

Sala Talaia
UNIVERSITAT DE GIRONA
del 27 d’abril al 27 de maig
MÚSIQUES EN EL BOSC - dels alumnes Arquitectura de la Universitat de Girona
PROJECTE BOULEMBOU
de l’11 de febrer al 25 de març
Fotografia

Sala d’actes
PROJECTE BOULEMBOU
de l’11 de febrer al 25 de març
Escultura
FERRAN AMAGAT - SHIZEN Juliol
Mapatge

Activitats curs 2017
Activitat

Alumnes

Llengua anglesa
Llengua francesa
Activitat física i salut
Gimnàstica
Balance
Hipopressius
Ioga
Curs de costura creativa

106
42
10
14
14
11
83
10
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TURISME

Destacats
Turisme
Promoció turística
• 134.000 persones ateses durant l’any al Punt de
Benvinguda Girona-Gironès
• Assistència a 4 fires de turisme per fer promoció de la
comarca
• Enregistrament d’un capítol de ‘Fora de Lloc’ al Gironès
amb Josep Roca i Ruth Jiménez
• Fotoreportatge al Gironès per a la revista “Experiències:

Vivim un cap de setmana en família!»
Dinamització del territori
• Més d’una vintena de participants de mitjana a cada
sortida de Senderisme Guiat
• Es dupliquen les visites a les explotacions del Gironès
durant el ‘Benvinguts a Pagès’
• Aposta per segon any pel patrimoni cultural amb
‘Passejades de Cultura’
Excel·lència turística
• Formació d’alumnes de pràctiques a l’Oficina de Turisme i
els Banys Àrabs
• Assistència constant a tallers i sessions formatives del
sector

Fes clic
per visitar la web
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TURISME

Punt de Benvinguda
Girona-Gironès

Capítol de Fora de Lloc
• Objectiu

• Objectiu
Informar, atendre als visitants i
difondre la comarca

Col·laborar amb el guió i el rodatge del capítol
del Gironès del programa de TV Fora de Lloc.

• Dades

• Dades:
134.000 visitants atesos al punt de
Benvinguda Girona-Gironès.
Foto: Exterior OIT Girona

Ambaixador: Josep Roca (sommelier del Celler
de Can Roca)
Convidada:
Ruth
Jiménez
(periodista
i
presentadora)
Activitats realitzades: Iniciació al caiac amb
Caiac i Natura (Girona-Salt), visita i tast al
Celler Eccocivi (Sant Martí Vell) i visita guiada
al Museu del Cinema (Girona)

Programa de Senderisme
Guiat 2017

Press-Trip Revista Experiències

• Objectiu
Descobrir l’entorn natural dels
municipis del Gironès per mitjà d’un
programa de rutes anual amb
l’acompanyament dels guies de
natura.

•Objectiu

• Dades
18 sortides
participants

Protagonistes: Família convidada de Mollet del
Vallès (lectors de la revista)
Activitats realitzades: Visita guiada pel Barri
Vell (Girona), excursió amb burricleta
(Madremanya - Sant Martí Vell), sopar i
allotjament a Can Sala (Sant Martí de
Llémena), sortida de Senderisme Guiat (Canet
d’Adri), dinar al Racó d’en Pep i activitat de
geocerca (Sant Gregori).

programades

/

Col·laborar amb la periodista en la coordinació
de les activitats i elaboració del guió d’un
fotoreportatge dedicat al Gironès per a la
revista Experiències del Descobrir Catalunya.

• Dades

374

Aquesta activitat compta amb la
col·laboració d’Haribo amb l’entrega
d’un paquet de gominoles als
participants.

Fes clic a la imatge per
saber la programació
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Assistència a fires de Turisme
• Objectiu
Reforçar la difusió de la marca “Gironès
Terra de Passeig” en el mercat nacional
i internacional, i principalment al públic
local català.
• Dades
Mercat del Ram (Vic) - Abril
Mercat d’Escapades (Barcelona) - Maig
Sea Otter (Girona) - Juny
Mercat de Mercats (Barcelona) Octubre

TURISME
Passejades de Cultura
Clica la imatge per saber la
programació

•Objectiu
Organitzar unes descobertes culturals a
diferents pobles del Gironès per a donar a
conèixer el seu patrimoni cultural de la mà
d’un guia oficial.
•Dades
S’han adherit a la proposta sis municipis:

Sant Julià de Ramis
Llagostera
Flaçà
Madremanya
Cervià de Ter
Sant Martí Vell

Benvinguts a Pagès
3, 4 i 5 de juny
• Objectiu
Coordinar i gestionar el projecte liderat
per l’Agència Catalana de Turisme i la
Fundació Alícia per apropar el camp a la
taula.
• Dades
824 persones han assistit a les diferents
explotacions
del
Gironès:
Granja
Selvatana de Campllong, Can Sala de
Sant Martí de Llémena, Mas Borni de
Llagostera, Eccocivi de Sant Martí Vell i
l’oli Can Companyó de Llagostera.
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Accions de branding

TURISME

Apostem per una formació
de qualitat

• Objectiu
Consolidar de la marca turística
Gironès, Terra de Passeig.

• Objectiu
Apostar per la formació i l’assessorament
dels futurs professionals

• Dades
Creació de material de suport per a
la comercialització de la marca
turística Gironès, Terra de Passeig
per a la seva difusió:
Més de 1.000 bosses

• Dades
Disposem d’un pla de pràctiques on
col·laborem amb entitats com la UdGFacultat de Turisme, l’Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona, instituts de secundària i
altres empreses privades que fan formació en
certificacions de professionalitat turística.

Roll up

Material turístic editat

Intensitat a les xarxes socials
• Objectiu
Donar visibilitat al patrimoni de la
comarca i connectar amb els públics
potencials
• Dades
Twitter, amb 3.336 seguidors
Facebook amb 2.370 seguidors
Instagram amb 973 seguidors

• Objectiu
Dissenyar i/o reeditar publicacions d’interès
turístic per tal de donar a conèixer els
diferents atractius i recursos del Gironès

• Dades
S’ha apostat per la reedició del material més
consolidat entre el nostre públic:
Guia de Experiències on es recull què fer,
què visitar i on allotjar-se a la comarca.
Targetesdel programa de senderisme guiat
Calendaris d’esdeveniments
Dossier comercial on es recullen les
activitats per descobrir la comarca
Full
promocional
del
programa
de
Passejades de Cultura
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JOVENTUT

Destacats
Joventut

• Augment del nombre de municipis adherits que impulsen polítiques
de joventut mancomunant els serveis amb el Consell Comarcal del
Gironès: Aiguaviva, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Sant Jordi Desvalls,
Llambilles, Sant Julià de Ramis, Viladasens, Juià, Madremanya, Sant
Joan de Mollet, Fornells de la Selva, Sarrià de Ter
• Èxit i molt bona acollida en la primera edició del Young Talent
Gironès
• 35 sessions curtes i tallers pràctics sobre oferta formativa, ocupació,
la garantia juvenil i altres recursos adreçades als joves o per a
professionals a l‟Expojove 2017
• Formació del 106 delegats i delegades de 2n d'ESO en habilitats per
desenvolupar millor la seva tasca com a referent i portaveu del
grup/classe
• Programa “Em faig gran” a 6 escoles de la comarca
• 5 sortides i 772 participants consoliden les sortides mancomunades
• 8574 usuaris/àries al bus de nit a Fires de Girona
• 19 edicions del programa “Menja sa”
• 21 municipis del Gironès i 8 rutes de transport en el BusNit de Fires
• Finançament de 2 voluntàries participants a ‟Erasmus+
• 21 municipis impulsen el Pla local de Joventut
• Seguiment de 33 casals infantils de lleure per a infants i joves
• Consolidació de l’Oficina Jove del Gironès

Fes clic
per visitar el web
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Introducció

JOVENTUT

La població jove, del Gironès i d’arreu, és un col·lectiu social amb entitat
pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i necessitats específiques i que
ha de ser objecte de polítiques específiques, transversals i integrals, amb una
perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la seva vida:
formació, treball, habitatge, salut, temps d’oci, participació, cohesió social...
tenint present per part de l’Administració les necessitats d’un equilibri
territorial. Hem de tenir en compte que no formen un bloc homogeni i que cal
adreçar-s’hi de formes diferenciades, segons el col·lectiu, l’edat, l’àmbit
social, l’experiència i la voluntat dels i les joves.
El Consell Comarcal del Gironès impulsa a través del contracte programa del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a
través de la Direcció General de Joventut, el PIECJ (Pla d'intervenció
estratègica comarcal en polítiques de joventut).
En aquest Pla s’estableix una metodologia de treball, d’optimitzar recursos, de
sumar esforços i d’assegurar el diàleg entre les administracions. El suport de
la Generalitat de Catalunya es concreta en dues fitxes del contracte programa.

Servei Comarcal de Joventut. Fitxa 41
Des de l'abril de 2017, el Servei Comarcal del Gironès s'ha traslladat al
número 221 de carretera de Sarrià de Ter. Des d'allà, l'equip de treball
integrat per la tècnica comarcal i tres agents de joventut mancomunats i la
impulsora de la garantia Juvenil, s’ocupa de tot allò relacionat amb la joventut
a la comarca.
L'acció de joventut a la comarca del Gironès s'ha agrupat en quatre línies de
treball orientades a fomentar la coordinació entre administracions en matèria
de joventut; a consolidar els programes que s’impulsen en relació amb els
centres de secundària, a oferir suport a les propostes de participació jove i a
complir amb les competències delegades de verificació del compliment de la
regulació d’activitats d’educació en el lleure en què participen menors de 18
anys que la Direcció General de Joventut delegui en el Consell Comarcal del
Gironès.
23 municipis de la comarca del Gironès impulsen el seu propi Pla d'actuació
anual. Des de l‘Àrea de Joventut, planifiquem accions conjuntes que beneficien
el conjunt dels joves d'aquests municipis.
S'han signat convenis de col.laboració amb 21 ajuntaments, 9 dels quals són
per a l'impuls de la garantia juvenil en el seus respectius municipis.

1- Casal a Campllong- El Castellet
2- Casal de Sarrià de Ter- Patronat de Pares de Família
3- Casal de Medinyà- Associació Esplai de Medinyà
4- Casal Pamxuculata- Sant Julià de Ramis
5- Casal de Celrà- Associació Juvenil Esplai Celrà
6-Casal de sant Gregori - Tot Oci - Ajuntament de Sant Gregori
7- Casal Pineda de Sant Gregori- Planificació i Gestió esportiva
8- Casal La Patuleia- La Patuleia del Llémena
9- Casal Cartellà- Ateneu la Vall del Llémena
10- Casal Jove a Quart- Ajuntament de Quart
11- Casal Estiu a Quart- Ajuntament de Quart
12- Casal Vedruna- Fornells de la Selva
13- Casal Vilablareix- Ajuntament de Vilablareix
14- Matins Actius - Ajuntament de Vilablareix
15- Camp de Treball- Consell comarcal (a Flaçà)
16- Casal Bescanó- Grup Excursionista de Bescanó
17- Casal Bordils- Anem de Lleure
18- Escola Domeny- Girona- Serrallonga
19- Escola El Pla- Girona- Cultura sn
20- Escola Marta Mata- Girona- E2 Associació
21- Escola Annexa- Girona- E2-Associació
22- Escola Cassià Costal- Girona- Fundació Esplai
23- Centre cívic Sant Narcís- Girona. Fundació Esplai
24- Casal salt- Associació Centre Laboré La Casita
25- Casal dels Infants- Salt
26- Casal Estiu- Casal Parroquial Llagosterenc
27- Casal Jove- Ajuntament de Llagostera
28- Matins d‘Art- Ajuntament de Llagostera
29- Matins d‘Art- Ajuntament de Cassà
30- Casal Jove- Ajuntament de Cassà
31- Casal Sant Andreu Salou- Ajuntament de Sant Andreu
32- Casal - Ajuntament de Llambilles.
33- Casal dels Infants- Salt

Verificació compliment de la
regulació d’activitats d’educació
en el lleure en què participen
menors de 18 anys
Un any més el Consell Comarcal del Gironès ha rebut
l’encàrrec de realitzar durant l’estiu visites de
comprovació i seguiment de les activitats en el temps
lliure en què participen joves menors de 18 anys,
aplicació del Decret 137/2003, de 10 de juny. Enguany
des del Consell Comarcal s’han pogut fer el seguiment
de 33 activitats entre colònies, camps de treball o
casals infantils de lleure per a infants i joves.

Servei de Voluntariat Europeu
•Objectiu
Facilitar la mobilitat d‟estudiants del Gironès a altres
països a partir del voluntaritat
• Dades
Finançament 1: Estada d'una voluntària en el projecte
With Basketball through Europe and the World
Finançament 2: Estada d‟una voluntària en el projecte
intercultural with children work and youth
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JOVENTUT
Suport a plans locals i comarcals de
joventut - Fitxa 43
Jornada per als delegats i per les
delegades d’ESO
Un any més, alguns municipis de la comarca del Gironès (Bordils, Cassà de
la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Quart, Salt, Sant Jordi
Desvalls, Sant Julià de Ramis i Vilablareix) n’hem organitzat la vuitena
edició.
El divendres 16 de febrer i La Sitja de Fornells de la Selva han estat el dia i
el lloc escollit per a realitzar aquesta jornada de delegats/des d’ESO. Un
any més s'ha prioritzat exclusivament el grup de 2n d’ESO dels centres on
s’impulsa el programa PIDCE. D’aquesta manera es garanteix un seguiment
posterior
amb
aquest
grup
de
joves
per
part
dels
dinamitzadors/informadors juvenils de cada municipi.
Aquestes jornades, de caràcter formatiu, es continuen duent a terme
perquè creiem que és important orientar i assessorar els joves en la seva
tasca com a delegats de grup. També perquè pensem que és interessant
crear espais d’intercanvis que serveixin per establir contactes entre els
representants dels diferents centres de secundària de la comarca del
Gironès. La jornada ha estat encaminada sobretot a formar-los amb eines i
actuacions que poden utilitzar en la seva tasca però també personalment.

INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS

CENTRES JORNADA 2017
Carles Rahola de Girona
Narcís Xifra de Girona
Sta. Eugènia de Girona
Jaume Vicens Vives de Girona
Sobrequés de Girona
Montilivi de Girona
Ermessenda de Girona
Celrà
Vilablareix
Llagostera
Vall de Llémena
Vallvera
Salvador Espriu
Salvador Sunyer
Cassà
15 centres de la comarca

2n ESO
9+1
8+1
8+1
8+1
6+1
8+1
6+1
10+1
7+1
6+1
6+1
4+2
8+1
2+1
10+1
106+16

Fira Expojove
Els dies 5, 6, 7 d'abril de 2017, a Fira de Girona, s’ha
organitzat la dotzena edició del saló Expo Jove, Expojove'17,
dissenya el teu Futur.
Per tercer any, hem mantingut el lema... dissenya el teu
futur!.... perquè pensem que respon a la voluntat que aquesta
fira aglutini opcions diverses que permetin a estudiants,
professorat, treballadors, persones que estan sense feina o
que volen crear una empresa, educadors, informadors
juvenils i orientadors, pares i mares que volen conèixer les
opcions per als fills, etc. dissenyar el seu futur. S'han pogut
visitar 75 expositors.
Per això, s'ofereixen un seguit de sessions curtes i tallers
pràctics pensats perquè els assistents puguin complementar
la seva visita amb continguts sobre formació, ocupació i altres
recursos i que sigui una mostra dels serveis i recursos que
existeixen.
5.201 joves de comarques gironines de 77 centres
d'ensenyament van sol·licitar les visites concertades a la Fira
de l'any 2017.

Unes 7.784 persones són les persones que es calcula que
van visitar el saló. Respecte l’any passat, el nombre de
visitants s’ha mantingut o augmentat lleugerament.
S’han dut a terme 35 sessions curtes i tallers pràctics
sobre oferta formativa, ocupació, garantia juvenil i
altres recursos adreçats als joves o per a
professionals.
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JOVENTUT
Campanya alimentació " Menja Sa”
S'ha portat a terme la dinovena edició d’aquesta
campanya. L’activitat va dirigida els joves que cursen 3r
o 4t d’ESO en els centres d’ensenyament secundari de la
comarca del Gironès.
Hi participen 9 centres de la comarca amb un total de
712 alumnes distribuïts en 21 jornades. Aquestes s'han
realitzat del 6 de novembre de 2016 al 4 d'abril de 2017
Els
objectius
de
la
campanya continuen essent
principalment
promoure
l’alimentació saludable, i
intentar
transmetre
la
importància
que
té
l’alimentació en molts àmbits
de la vida de les persones.
També s’intenta incidir en
molts dels aspectes amb què
es relaciona l’alimentació:
factors culturals, socials,
econòmics, de convivència,
etc.

La col·laboració de l’Escola d’Hostaleria fa possible
poder oferir als alumnes participants un menú
degustació preparat pels alumnes de l’escola. També
permet tractar el tema de l’educació de les actituds en
els àpats. En certa manera, es treballa un cert protocol
-bones maneres- que cal tenir present en determinats
actes socials.

Bus de dia i de nit a ....
esquiar, a St. Fermí, Waterwold,
Port-Aventura i Fires de Girona
El 24 de febrer de 2017 es
va organitzar una esquiada
a la Masella. Es van
organitzar dos busos per a
120
persones
dels
municipis de la Zona Jove
de la Llera del Ter, Celrà i
Vilablareix.
Com a novetat, el 7 de juliol, amb els casals joves dels pobles
vam anar a celebrar la festivitat de St. Fermí al municipi de
Llagostera. La trobada amb 187 joves va ser fenomenal.
Un any més, el 14 de juliol, la taula de dinamitzadors del
Gironès va promoure fer una sortida conjunta al parc aquàtic
per celebrar l’inici de l’estiu. Enguany els pobles que hi han
participat han sigut: Celrà, Vilablareix, Llagostera i els
municipis de la Zona Jove de la Llera del Ter. Entre tots vam
fer un grup de 235 persones, i es van organitzar cinc busos.
Fa anys també que s'organitzen dues sortides l'any a
PortAventura. Els dies 21 juliol i 11 d'octubre van ser les
dates escollides pels municipis promotors. El juliol vam ser
100 joves i l'octubre, 130 joves.

Donant continuïtat a la iniciativa d’organitzar un servei
d’autobusos de nit durant les nits de a Fires de Girona entre
els municipis de la comarca del Gironès, entre els dies 27
d’octubre al 4 de novembre, durant 2, 4 o 5 nits, el Consell
Comarcal del Gironès en col·laboració amb 22 municipis del
Gironès, han organitzat i coordinat 8 rutes de transport de nit
que unien en transport públic els municipis amb la ciutat de
Girona.
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JOVENTUT
Young Talent
L’any 2017 arran de la subvenció als consells comarcals per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines
joves de les comarques gironines, des de l''Oficina Comarcal de Joventut, els ajuntaments de Gironès i la Taula de Joventut s'ha
promogut la proposta anomenada Young talent - busquem el talent jove, en els municipis del Gironès.
L'objectiu general era promoure un festival d'exhibició-concurs (trobada d'artistes de disciplines diverses: música, teatre, arts
plàstiques i dansa) i val a dir que no només s'ha fet, sinó que tot i que, comptàvem que s'aconseguiria, ha sigut tot un èxit que ens
anima ja a pensar en la segona edició. De fet, ja estem treballant per a la propera edició, amb el catàleg de professionals. Els
videobooks professionals que s'estan gravant pels 7 joves guanyadors de la primera edició; i les actuacions/exposicions que
s'estan confirmant per als propers mesos. També cal destacar que els premis per als guanyadors són un bon reclam per voler
participar en la segona edició del Young Talent 2018.
El Young Talent és un concurs de talents artístics per joves del Gironès entre 15 i 29 anys, on cada participant té l'oportunitat de
demostrar el seu talent artístic davant d'un jurat. Hi ha quatre disciplines artístiques en les quals es pot participar individualment
o en grup: arts plàstiques, arts escèniques, música i escriptura. Es tracta de fer una actuació en directe per demostrar el talent
davant d'un jurat expert en el món artístic. En el cas de les arts plàstiques o l'escriptura es pot fer una petita exposició que el
jurat valorarà allà mateix (en el cas que no es vulgui fer una "performance" en directe).
Concursants:
Música 13 representacions, Arts escèniques 8 representacions, Arts plàstiques 9 exposicions, Escriptura 2 representacions
Hi ha hagut quatre disciplines artístiques amb la possibilitat de participar-hi individualment o en grup: arts plàstiques, arts
escèniques, música i escriptura.
El dissabte 21 d'octubre, a la tarda, al Teatre Puig d'Arques de Cassà de la Selva vam celebrar la 1a edició del concurs. Va
haver-hi 28 actuacions i 42 concursants, i els premiats van ser:
Categoria Música:
Olga Perxés- 17 any- Bordils- composició i interpretació a piano // Jana Barneda- 16 anys- Fornells de la Selva- interpretació
Categoria Arts Escèniques:
Oriol Serra- 19 anys- Sant Jordi Desvalls- Creació i interpretació // Clàudia Hernández Surós- 15 anys- Llagostera- Creació i
interpretació, monòleg
Categoria Arts plàstiques:
Marta Anglada-23 anys- Bordils- Ceràmica i fotografia // Unai Caballero - 18 anys Vilablareix- Ceràmica i fotografia
Categoria Escriptura
Laura Alabau-26 anys- Flaçà- Poesia
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JOVENTUT
Tècnics compartits per al desenvolupament del Projecte
Territori per donar suport directe als plans locals de joventut
Fitxa 43b
Els objectius a assolir són que els municipis petits puguin tenir un professional especialista en joventut per
desplegar en el seu àmbit territorial polítiques de joventut d'acord amb el Pla nacional de Joventut. Això,
específicament, es tradueix en la contractació de professionals en l'àmbit de la joventut, que distribueixin la
seva jornada de treball de manera compartida entre diversos ajuntaments de la comarca.
El programa de professionals de joventut compartits té la funció de desenvolupar les polítiques de joventut
per donar resposta a les necessitats dels i les joves a municipis a través d’introduir la figura de diferents
professionals de la joventut.
S'ha augmentat a 13 municipis el total de municipis amb els serveis de joventut mancomunats. Per això,
s'han organitzat tres zones joves.
Des d'aquests serveis s'han impulsat actuacions diverses orientades a iniciar la creació d’un servei públic
que faciliti un espai; a impulsar un procés participatiu per dinamitzar les demandes reals des joves i
impulsar i oferir suport a les entitats juvenils, i finalment fomentar la participació jove.
La tasca que s'impulsa va dirigida a oferir un espai de convivència i d’intercanvi amb i per als joves;
impulsar activitats que dinamitzin les demandes del jovent dels pobles petits; promoure la participació
activa dels col·lectius juvenils; facilitar el desenvolupament i estimular la participació dels joves en
l’organització i la gestió d’accions destinades i vinculades al jovent.

Garantia Juvenil
Les àrees de Promoció Econòmica i Joventut col·laboren en la realització dels
dos programes emmarcats dins la Garantia Juvenil al Gironès:
Objectiu
Millorar les competències de les persones joves de la comarca i donar suport a
la seva inserció laboral o retorn al sistema educatiu
.

"Girona, territori Integral“

Sota el lideratge de l'Ajuntament de Girona i amb la participació de l'Ajuntament
de Salt, la Fundació SERGI, Fundació ASTRID21 i Associació Clúster Èxit de
Girona.
El Consell Comarcal del Gironès ha atès un total de 17 joves amb estudis
postobligatòris i ha assolit un 70,5% d'inserció .

"Joves per a l'ocupació al Gironès"
S'han format un total de 15 joves de 16 a 24 anys en auxiliar administratiu
amb atenció al client.
12 joves han assolit la formació proposada
9 joves han realitzat pràctiques laborals no remunerades.
9 joves han treballat al llarg del programa.
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JOVENTUT
Programa “Orienta't”
• Objectiu
Acompanyar i assessorar en la presa de decisions acadèmiques.
• Dades
22 joves van participar a les sessions que es van promoure a Cervià de Ter,
Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter.
El projecte engloba un seguit d'intervencions com recollida d'informació,
l'exposició digital i presencial, xerrades informatives o tertúlies sobre alguns
aspectes que considerem rellevants, espais d'atenció i assessorament i
cursos/seminaris sobre alguns aspectes que considerem que poden orientar el
jovent en la serva presa de decisions i creixement personal.

Programa “Cuida‟t”
• Objectiu
Sensibilitzar els joves de la importància de la salut per al bon
desenvolupament personal, social i laboral.
• Dades
Realització d'activitats de reflexió personal i grupal sobre relacions afectives,
alcohol, addiccions a les drogues i bon ús de les tecnologies.

Programa “Em faig gran”

• Objectiu
Donar pautes per a l‟incorporació de l'alumnat a l'etapa de 1r d'ESO.
• Dades
6 escoles participants
Flaçà ha acollit la VII edició dels jocs cooperatius amb pares, germans i
joves que començaran la secundària conjuntament amb el lliurament de
premis dels microrelats “Em faig gran"

Programa "1318"
• Objectiu
Promoure activitats de lleure
• Dades
20 joves van realitzar el curs de monitor/a en el lleure infantil i juvenil.
25 joves van fer el curs de premonitors/res a Medinyà.
25 joves van participar al Camp de Treball organitzat als municipis de
Flaçà i Bordils.

Programa “Tardes joves”

• Objectiu
Establir un espai de trobada on promoure activats de lleure, salut, reflexió,
consciènciació juvenil i participació amb els joves del municipi.
• Dades
383 tardes a l'any s'han realitzat activitats en alguns dels 13 municipis de
la comarca del Gironès on impulsem mancomunadament les polítiques de
joventut.

Programa “Treball comunitari”

Programa “PIDCE”
• Objectiu
Establir un punt de trobada per treballar dinàmiques de conscienciació social i
informació sobre activitats juvenils en els seus municipis.
• Dades
L'Institut de Celrà és el centre educatiu de referència per als joves de la Llera
del Ter .
34 sessions de dinamització de pati. El nombre d’usuaris ha estat
aproximadament de 1.000 joves. Han passat pel PIDCE uns 30/40 joves per
sessió.

• Objectiu
Fomentar la participació dels joves en el municipis.
• Dades
Col.laboració i/o organització d’activitats des de l'àrea de joventut dels
municipis.
CERVIÀ: Reis i Fira del Cavall
BORDILS: Carnaval; Jocs de Taula; DMAF; Casa del Terror i Tió de Nadal
FLAÇÀ: Carnaval
LLAMBILLES: Camí del Terror
ST. JORDI: Festa Major; Festa de l’Aigua; Carrer del Terror
MEDINYÀ: Patge; Fira del Conte; Local Social del Terror; Tió de Nadal
ST JULIÀ: Sant Jordi; Centre Cívic del Terror
MADREMANYA: Festa Major; Carrer del Terror
VILADASENS; Play Zombie
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ESPORTS - EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS

Destacats
Esports
• Més de 2.000 esportistes prenen part a les lligues
territorials de la demarcació de Girona

• Una vintena de centres educatius de primària i
secundària, amb prop de 400 participants, prenen
part a les activitats del Pla català d’Esport.
• Bordils acull la 4a edició del Dia Mundial de
l’Activitat Física, amb un programa d’activitats molt
divers i amb una participació extraordinària
• Nova edició del Creaxarxa: jornada de formació i
sensibilització per afavorir la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat.

Fes clic per
visitar el web
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Lligues Territorials dels Jocs
Esportius de Catalunya
Programa
d’esport
escolar
de
la
Generalitat de Catalunya, per oferir un
esport de qualitat i diversitat a la mainada.
Més de 2.000 esportistes prenen part de
les lligues territorials de la demarcació de
Girona en les modalitats de hip hop,
patinatge artístic, gimnàstica artística i
gimnàstica rítmica, que se celebren el
primer semestre de l’any.
Competicions que es consoliden edició
rere edició i que van guanyant participants.

Pla català d’Esport a l’escola
Programa de promoció per posar a l’abast
de tots els infants i joves la pràctica de
l’activitat física i esportiva
Una vintena de centres educatius de
primària i secundària, amb prop de 400
participants, prenen part a les activitats del
Consell Esportiu. Són trobades esportives
de proximitat entre centres educatius d’una
mateixa
zona,
amb
continguts
multiesportius per enriquir l’experiència
motriu de la mainada, amb un alt contingut
pedagògic i de treball en els valors de
l’esport.

ESPORTS - EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS

Dia Mundial de l’Activitat
Física
Celebració del Dia Mundial i promoció
d’una hàbits de vida actius i saludables.
Bordils acull la 4a edició del Dia Mundial
de l’Activitat Física, amb un programa
d’activitats molt divers i amb una
participació extraordinària. Els bordilencs
i bordilenques van poder escollir entre
caminar, córrer, ballar, fer pilates, kungfu,
handbol, marxa nòrdica, anar sobre dues
rodes, i fins i tot, escoltar de primera mà
les vivències d’en Marc Pinsach.

Creaxarxa
Jornada de formació i sensibilització per
afavorir la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat.
Nova edició per als centres educatius de
primària del Gironès, de la jornada en
format circuit en la qual participen
escoles ordinàries i escoles d’educació
especial, per posar en valor el
coneixement de les dificultats i les
limitacions que pateixen les persones
amb diversos tipus de discapacitat i
prendre consciència de la seva realitat.
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ESPORTS - EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS

Grada Suma

La Marató de TV3

Programa pedagògic per educar i prendre
consciència dels valors de l’esport.

Campanya de solidaritat per recaptar
fons contra les malalties infeccioses.

L’Escola Puig d’Aques de Cassà de la
Selva dona el tret de sortida a una nova
edició del programa, amb una presentació
de premsa amb presidents i esportistes de
l’Uni Girona i del Girona FC. Una edició
molt emotiva amb els dos equips que
competeixen al màxim nivell.

El Consell Esportiu dinamitza diverses
activitats amb l’objectiu de recaptar
fons per a La Marató a Salt i Girona.
Una de les accions es concreta a fer
del Consell Comarcal una empresa
saludable,
amb
una
sessió
d’estiraments i un esmorzar saludable
per promocionar un estil de vida actiu
entre els treballadors.

Lliga
de
futbol
discapacitats

sala

per

a

Espai de l’esport competitiu per a les
persones amb discapacitat.
El Consell Esportiu, juntament amb la resta
de consells esportius de la demarcació
gironina, endega la coordinació de la Lliga
de futbol sala de persones adultes amb
discapacitat en la qual participen dues
entitats de referència a la comarca; la
Fundació Ramon Noguera i la Fundació
Astres.
Aquest vincle ha propiciat un espai de
proximitat en el qual properament naixeran
noves col·laboracions amb el Consell
Esportiu.

Centre de Recursos
El Consell Esportiu continua ampliant
el seu centre de recursos materials,
amb servei de préstec gratuït de
material esportiu fungible divers als
centres educatius de la comarca, així
com també, un préstec amb un petit
lloguer per a material de suport a
l’organització
d’esdeveniments
esportius. Al llarg de l’any es dona
servei a més d’un centenar de
sol·licituds.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Destacats
Promoció
Econòmica
• Ocupació d’un total de 29 persones de la comarca
en tasques de suport a les brigades municipals,
gràcies als programes de Treball i Formació al
Gironès.
• Tres programes emmarcats dins la Garantia Juvenil
a Catalunya, duts a terme per les àrees de Promoció
Econòmica i Joventut.
• Suport a les empreses i persones emprenedores
• Continuació del Pla de treball de l’àrea urbana sudoest del Gironès
• 3157 xecs de Xec Servei
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Pla d’acció de l’àrea urbana
sud-oest del Gironès 16-20
• Objectiu
Definir un model territorial que permeti
fomentar el desenvolupament de l’àrea
urbana sud-oest del Gironès, i dinamitzar
la seva activitat econòmica
• Dades
Signatura d'acords de col·laboració amb
els 5 municipis participants: Aiguaviva,
Bescanó, Fornells de la Selva, Sant
Gregori i Vilablareix.
Realització de 3 consells d‘empresa.
Assessorament empresarial a les
empreses de l'àrea.
3 butlletins empresarials amb un total de
350 empreses subscrites.
Jornada del programa Comerç Local.
Cens empresarial dels 5 municipis
participants i enquesta de necessitats.
Suport en les solucions de fibra òptica
als polígons industrials.
Suport en la canalització de les ofertes
laborals.
6 accions de suport a l'esperit
emprenedor dirigides a persones joves
amb un total de 142 persones
beneficiàries.
Suport a l'obertura de l'espai coworking
de Sant Gregori.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Xec servei
• Objectiu
Afavorir el suport a domicili de les persones que
ho necessiten. Aquest projecte es realitza amb la
col·laboració del Consorci de Benestar Social
Gironès- Salt.
• Dades
Durant el 2017 es van consumir un total de
3.157 xecs, dels quals 2731 corresponien a la
categoria d'especials.
Els ajuntaments participants en aquest projecte
són: Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Servei Laboral especialitzat
• Objectiu
Facilitar assessorament i orientació a persones
amb alta vulnerabilitat que es troben en situació
d'atur per a la millora de la seva ocupabilitat i
inserció laboral.
• Dades
El Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i
l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal del Gironès col·laboren per oferir un
servei laboral especialitzat al municipi de Cassà
de la Selva.
En total s'han atès un total de 58 persones i 23
s'han inserit al mercat laboral (gairebé un 40%).
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Suport a empreses i emprenedors
Oferir informació i assessorament a persones cedents i
reemprenedores dins els projectes de reempresa per reduir el
tancament de negocis i afavorir-ne la continuïtat.
Oferir informació i suport a les persones emprenedores de la
comarca mitjançant la col·laboració en el projecte "Emprendre
Girona-Gironès" impulsat pels ajuntaments de Girona, Celrà,
Vilablareix i Salt.
El Consell Comarcal del Gironès és entitat col·laboradora amb
l'Ateneu Cooperatiu de les Comarques Gironines, liderat per la
Fundació Gentis per donar suport a l'economia social i el
cooperativisme a la comarca del Gironès.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Programa de formació en línia
El Consell Comarcal del Gironès posa a disposició de
les persones de la comarca la plataforma en línea
Localtec un servei de formació tecnològica en línea
amb l'objectiu de facilitar a empreses, emprenedors i
població en general, un espai de formació que
permeti millorar la competitivitat de les empreses i
delsemprenedors de la comarca.
Per aquest motiu s'ha posat en marxa l'ESPAI
LOCALTEC en el qual qualsevol persona o empresa
de la comarca es pot registrar per accedir a un total
de 10 cursos formatius en línea inicialment. Cada
mes podran gaudir d'un nou curs formatiu addicional.
http://formaciodigital.girones.cat

Treball i Formació al Gironès 2016-2017
• Objectiu
Impulsar el retorn al mercat laboral de les persones amb risc
d'exclusió

Aquest servei és gratuït per a totes les persones,
emprenedors i empreses de la comarca.

• Dades
Els municipis participants en el programa de Treball i Formació
2016-2017 van ser: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong,
Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Salt, Sant
Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Les tasques realitzades van ser de suport als equips de neteja
dels espais municipals, agents cívics i
agents energètics.
Les 11 persones participants havien exhaurit la prestació i el
subsidi per desocupació, de les quals 3 van accedir a un lloc de
treball després del programa.
Les 18 persones participants eren beneficiàries de la RMI i una
va abandonar el programa per inserció laboral.
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ENSENYAMENT

Destacats
Ensenyament
Ajuts individuals de menjador (AIM):
• 4.353 sol·licituds rebudes, xifra que suposa un
increment del 14,61% respecte de les dades de l'any
anterior en el mateix període.

Transport escolar:
• 53 rutes escolars
• 2.327 alumnes es beneficien del servei
Menjadors escolars:
• Gestió del servei de 17 menjadors escolars, entre
ells els de les escoles de Salt. D'aquest servei, se'n
beneficien 1939 alumnes.
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ENSENYAMENT

Ajuts de menjadors per
necesitats econòmiques i
socials (AIM)

Distribució dels AIM, curs 2017/2018
Llindar 1 (Ajut 50 %)
Llindar 2 (Ajut 100 %)
Denegats
TOTAL

• Objectiu
Atorgar
ajuts
individuals
de
menjador escolar per a necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques per
a l’alumnat de centres escolars
públics i centres escolars privats
concertats

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

4197
2974
1223

3225
855
85
789

64,64%
17,14%
1,70%
15,81%

30%

Curs
17/18 Diferència
4353
3344
1009

%

Distribució per territori segons escola de destí

• Dades
Curs
16/17

N

55%

3,58%
11,06%
-21,21%

Girona
Comarca

15%

Salt

Comparativa AIM - 16/17 – 17/18
per tipus d'ajut

Comparativa de beneficiaris
6000

1%
5000

2%

16%

4000

Llindar 1 (Ajut 50 %)
17%
Curs 16/17

3000

Curs 17/18
2000

Llindar 2 (Ajut 100 %)
64%

Llindar 22 (Ajut 100 % EE)
Denegats
Baixa

1000
0

Sol·licituds
Sol·licituds

Aprovats
Aprovades

Denegats
Denegades
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Alumnes amb dret a la
gratuïtat del menjador escolar

ENSENYAMENT

Centres escolars públics
Resum

• Centres escolars públics
Per a aquest curs, actualment, hi ha 604
alumnes escolaritzats a centres escolars
públics de la comarca amb dret a la gratuïtat
del servei fins a un import màxim de 6,20
€/dia/alumne/a
(o
9,90€
dia/alumne/a
d'educació especial) segons la Resolució
ENS/1476/2017, de 20 de juny, del
Departament d’Ensenyament; és a dir, que
provenen d’un municipi diferent al del centre
escolar i en el seu municipi de residència no
hi ha oferta d’ensenyament obligatori
(primària i educació especial).

Nombre

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

604
0
5

Distribució territorial segons municipi de residència

Beneficiaris

%

422
187
609

69,29%
30,71%
100,00%

Comparativa gratuïtat
500
450

1%

400
8%

18%

350
300

73%

Fora Comarca

250

Curs 16/17

Comarca

200

Curs 17/18

Girona

150

Salt

100
50

• Centres escolars concertats

0
EE

Destinats als alumnes de primària,
secundària i educació especial escolaritzats
fora del seu municipi de residència en centres
escolars privats concertats,
d’acord amb la planificació feta al mapa
escolar. S’estableixen ajuts fins a un import
màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons
Resolució ENS/1384/2016 de 27 de maig, del
Departament d’Ensenyament.

Centres escolars privats
Resum

Nivell
Infantil i
Primària
EE
ESO
TOTAL

Nombre

Sol·licituds
Aprovades
Denegades

172
0
3

INF+PRI

Beneficiaris
12
130
33
175

%
6,86%
74,29%
18,86%
100,00%

Comparativa gratuïtat

Distribució territorial segons municipi de residència

Per als alumnes d’educació especial es
descomptarà en tot cas l’ajut que hagi pogut
rebre del Ministeri d' Educació.
Per a aquest curs, actualment, hi ha 172
alumnes escolaritzats a centres escolars
privats concertats de la comarca amb dret a
l’ajut màxim.

Nivell
Infantil i
primària
EE
TOTAL

140
120
100

18%

22%

80

27%
33%

Fora Comarca

60

Comarca

40

Girona

20

Salt

Curs 16/17
Curs 17/18

0
EE

Infantil i
primària

ESO
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Gestió de menjadors escolars

ENSENYAMENT

Des del curs 97/98 el Consell Comarcal gestiona el 34 % dels menjadors d’escoles públiques del Gironès i propicia un estil
participatiu dels agents interessats i una definició acurada del servei segons les circumstàncies i necessitats del menjador i
alumnes de l'escola. Actualment el Consell Comarcal gestiona el menjador per a 17 escoles.
Les empreses adjudicatàries dels serveis de menjador d’aquestes escoles són per al curs 2017/2018 les següents:
- Eurest Catalunya, S.L.U.
- Catering Vilanova, S.L.
- Serhs Food Area, S.L.
- Capgir gestió de serveis, S.L.
A més, l'Ajuntament de Vilablareix continua prestant el servei d’atenció i vigilància de l’alumnat usuari del menjador de l'Escola
Madrenc.

Les dades que figuren a continuació ens mostren que el nombre d’usuaris de menjador s’ha incrementat en un 5 % respecte del
curs anterior, tot i haver deixat de gestionar el menjador de l'Escola Pericot.
Aquests usuaris de menjador són atesos per un total de 108 monitors, i d’aquests, 16 realitzen la coordinació del servei de cada
escola;
Considerem clau la figura del coordinador perquè és el nexe directe entre escola, pares, Consell Comarcal i la pròpia empresa i
per això a inici de curs vam realitzar una Jornada de Formació als coordinadors d’aquests menjadors per tal d'explicar les novetats
respecte a la gestió del servei, les funcions bàsiques pròpies de la funció de coordinador i les novetats de l’aplicació informàtica de
gestió de diari d’assistències.
Cal tenir present que l’increment dels usuaris té a veure directament amb l’increment dels ajuts i gratuïtats de menjador concedits.
Al gràfic següent es mostra que aquest curs 2017/2018 els ajuts i gratuïtats atorgats a les escoles on gestionem els menjadors han
incrementat un 21,85% respecte del curs anterior, i les matrícules d'usuaris del servei de menjador dels centres gestionats pel
Consell també s'han incrementat un 13,52%.
Altres dades d’interès:
Hi ha convenis de col·laboració subcrits amb l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt - el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt per complementar ajuts de menjador per a determinat alumnat que, tot i la proximitat, es valoren com a
indispensable per lluitar contra el risc de pobresa en el territori i especialment per a garantir les igualtats d’oportunitats d’accés a
l’educació dels menors. A Salt també compten amb el suport econòmic de la Fundació Probitas.
L’èxit del servei de menjador és possible pel treball en xarxa dels agents i administracions interessades, i per tant, es propicia un
marc de relació i avaluació contínua del servei al llarg del curs a través de les comissions de seguiment del menjador.
Durant l'any 2017 s'han subvencionat millores en alguns dels menjadors escolars gestionats pel Consell. Les millores han estat des
de la compra de taules calentes, l'habilitació d'uns lavabos per al menjador, com el servei d'assessorament i formació a l'equip
professional d' atenció als usuaris de menjador escolar.

Escola
CEE La Maçana 17004360
Escola Arrels 17009850
Escola Balandrau 17010049
Escola Carme Auguet
17001887
Escola El Gegant del Rec
17008298
Escola El Pla de Salt 17004864
Escola El Veïnat 17005522
Escola Font de la Pólvora
17004347
Escola La Farga 17003215
Escola Les Deveses 17008687
Escola Madrenc 17004116
Escola Mas Masó 17007919
Escola Pericot 17008675
Escola Pla de Girona 17001516
Escola Sant Jordi Desvalls
17003471
Escola Santa Eugènia 17004335
Escola Silvestre Santaló
17003151
Escola Vila-Roja 17001954
TOTALS
* Dades desembre 2017

16/17
30
123
103

37
110
93
64
75
100
86
147
108
244
329
38
56

48
50
1841

17/18*
25
162
135

Increment
-17%
32%
31%

40

8%

143

30%

106
97

14%
52%

75

0%

143
123
183
153

43%
43%
24%
42%

347

5%

37

-3%

54

-4%

70

46%

46

-8%
5%

1939

AIMs i GRATs atorgats

Matrícules
2637

2323
1670
1371

Curs 16/17

Curs 17/18
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ENSENYAMENT

Gestió del transport escolar
col·lectiu. Curs 16/17

Per al transport escolar de l'alumnat de la comarca del Gironès, hi ha
adjudicada la contractació de 53 autobusos, dels quals n’hi ha 16
d’adaptats per al transport d'alumnes amb disminucions físiques. També
compta amb la contractació de les persones que fan d’acompanyants dels
alumnes durant el trajecte o itinerari i vetllen per la seguretat dels
usuaris del servei.
El presten 14 empreses especialitzades en transport de viatgers, i en
aquest cas, també en transport escolar; Aquest curs 2017/2018 els
adjudicataris són els següents:
Adjudicatari
Autocares Izaro, SA
Autocars Calella, SL
Autocars Coll Porqueres, SL
Autocars Martí Pi, SA AMPSA
Autocars Roca de Salt, SL
Autocars Xiberta, SL
Barcelona Bus, SL

Serveis
9
2
1
1
7
1
2

Adjudicatari
Estarriol Bus, SL
Hispano Hilarienca, S.A.U
SARFA, SL
Taxis i Microbusos Balliu, SL
Transports Elèctrics Interurbans, SA
Transports Pujol i Pujol, SL
UTE TEISA-PACHECO

Serveis
2
3
5
3

59,02%
20172018

59,69%
29,34%
28,58%

20162017

11,64%
11,73%

ESO
INF/PRI
EE

15
1
2

Amb aquests recursos tècnics i humans especialitzats aquest curs es
realitza el servei de transport escolar per a un total de 2.327 alumnes,
dels quals 1.389 són alumnat de secundària, 665 són alumnat d'infantil i
primària i 273 són alumnat d’educació especial, cosa que suposa un
augment poc significatiu de l’1,5% respecte del curs anterior. Es pot
veure a la gràfica comparativa següent que hi ha hagut un desplaçament
d'alumnat de primària que ha passat a secundària i un petit increment
d'alumnat d'educació especial:
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ENSENYAMENT

Ajuts individuals de desplaçament (AID)

Aquests ajuts cobreixen parcialment el cost del desplaçament quan
aquest no es pot assumir com a transport escolar col·lectiu, i que
directament gestiona l’interessat; en el cas d'alumnes d'educació especial
o si així ho determina el Departament d'Ensenyament per a casos
d'alumnat matriculat a un centre USEE (unitat de suport a l'educació
especial) o UEC (unitat d'escolarització compartida) l'ajuda pot arribar a
cobrir tota la despesa, una vegada descomptades les ajudes estatals
percebudes pel mateix concepte.
Per a aquest curs 2016/2017 han presentat sol·licitud 459 alumnes, que
representa un significatiu increment del 13,1% respecte a les finalment
presentades per al curs anterior, que respon, a un augment de
concessions a la UEC OSCOBE, nou centre o unitat d'escolarització
compartida autoritzada al Gironès pel Departament d'Ensenyament.

2015-2016

DG

EE/UEC/USEE

INF/PRI/ESO

253 sol·licituds corresponen a ajuts per a alumnes de primària i
secundària de centres escolars públics i privats concertats; per aquest
curs, les ajudes cobreixen parcialment el cost del servei quan la distancia
del domicili requereix transport per arribar a la parada de transport
escolar col·lectiu; o bé al centre escolar en cas de no disposar de parada
TEC.

2016-2017

158 sol·licituds corresponen a ajuts d’educació especial i d’ajudes de
transport per a alumnes de primària i secundària de centres públics i
privats concertats de la comarca, quan aquests han estat derivats per la
Comissió de Matriculació del Departament d’Ensenyament a algun
d’aquests centres o a alguna Unitat d’Escolarització Compartida i la
distància del domicili al centre fa necessari un mitjà de transport.
Aquestes ajudes financen el 100% de la despesa del transport.

9,61%
10,46%
29,56%
34,42%
60,84%
55,12%

48 sol·licituds han estat denegades per a a no complir els criteris
d'adjudicació.
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SERVEI DE CATALÀ

Destacats
Servei de
Català
•Cursos de català a Cassà, Llagostera, Girona i Salt, des
de nivell inicial fins a nivell superior

•Parelles lingüístiques a Bordils, Cassà, Celrà, Flaçà,
Girona, Llagostera, Salt i Sarrià de Ter
•Activitats complementàries per a alumnes i participants al
Voluntariat per la llengua
•Assessorament lingüístic: 571 pàgines revisades
•Participació en 24 processos de selecció de personal
•Col•laboracions a Ràdio Cassà, Ràdio Celrà, Ràdio Sant
Gregori i Ràdio Sarrià

Fes clic
per visitar el web
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Cursos de català

SERVEI DE CATALÀ

•Objectiu :
•Fomentar el coneixement de la llengua catalana a tota la població
del Gironès
•Millorar el coneixement i l’ús del català de les persones
nouvingudes
•Dur a terme activitats complementàries que contribueixin al
coneixement de l’entorn i a la cohesió social dels municipis
• Dades:
Cursos presencials a Cassà, Llagostera, Girona i Salt

168 alumnes als cursos de Cassà i Llagostera
Curs presencial de nivell C2 a la seu del Consell Comarcal: 45
alumnes
Cursos en línia a través de la plataforma parla.cat que es combinen
amb sessions presencials: 42 alumnes
Curs de llenguatge administratiu per al personal de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva: 14 persones inscrites
Mòdul de coneixement de l’entorn al curs del Programa de
Reinserció al Treball de Cassà de la Selva: 9 alumnes
Sessions de redacció de correus electrònics i altres aspectes
relacionats amb el llenguatge administratiu adreçades al personal
del Consell Comarcal del Gironès i dels ajuntaments de la comarca
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Voluntariat per la llengua
• Objectiu
Fomentar la creació de parelles
lingüístiques
per
incrementar
el
coneixement i l’ús del català
Contribuir a la cohesió social dels
municipis
Oferir activitats complementàries de
caràcter cultural i lúdic per fomentar
l’ús de la llengua
Desenvolupar
activitats
conduïdes per voluntaris

culturals

Establir
acords
amb
entitats
i
establiments
comercials
perquè
col·laborin amb el Voluntariat per la
llengua
• Dades
57 parelles lingüístiques a Bordils,
Cassà, Celrà, Flaçà, Llagostera i Sarrià
de Ter

SERVEI DE CATALÀ

Assessorament lingüístic
•Objectiu :
Atendre revisions de textos per millorar
la qualitat lingüística de la documentació
tant en l’àmbit de l’Administració com en
l’àmbit privat
Difondre els recursos lingüístics per
aconseguir l’autonomia lingüística dels
usuaris del servei
Atendre consultes lingüístiques
• Dades:
571 pàgines revisades
Sessions
de
recursos
lingüístics
adreçades als visitants d’Expojove, al
personal de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, al personal del Consell Comarcal i
del Consorci de Benestar Social i al
personal dels ajuntaments de la comarca

1 tertúlia a Llagostera conduïda per
una voluntària amb usuaris de la
Fundació Ramon Noguera
13
entitats
col·laboradors

/

establiments
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MEDI AMBIENT

Destacats
Medi
Ambient
Sarrià de Ter s'afegeix al servei comarcal de
recollida de rebuig, selectiva i neteja viària

S'inicia la redacció de l'inventari de camins públics
d'alguns municipis del Gironès
Es prepara la primera licitació del servei de franges
de protecció d'incendis de la comarca
El
contracte
del
subministrament
elèctric
mancomunat de 19 ens locals es manté amb el 100%
d'energia renovable i amb un estalvi del 7% en
relació amb l'any anterior
Els municipis de Cassà de la Selva i Canet d'Adri
renoven els contenidors de recollida selectiva amb
càrrega lateral
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Gestió de residus municipals

MEDI AMBIENT
Residus municipals gestionats pel Consell
Comarcal del Gironès

Nous contenidors de càrrega lateral
a Canet d'Adri

• Objectiu
Licitar, contractar i definir les condicions del servei amb la posterior
coordinació i seguiment de la qualitat. Gestió dels serveis públics de
recollida de residus municipals: fracció resta, orgànica, paper, vidre,
envasos, mobles i trastos vells, servei de deixalleries, etc.

• Dades
S'incorpora el municipi de Sarrià de Ter en el Servei comarcal de gestió de
residus pel que fa a la fracció rebuig, selectiva i la neteja viària.
Els municipis de Canet d'Adri i Cassà de la Selva substitueixen els
contenidors de recollida selectiva iglús pel sistema de càrrega lateral.
S'adjudica la concessió de la deixalleria de Sarrià de Ter a TIRGI, que
inclou la preparació per a la reutilització dels RAEE en la Xarxa comarcal
de deixalleries.
S'adjudica el nou contracte per a la venda del paper i el cartró procedent de
la recollida selectiva a Recuperacions Marcel Navarro i Fills, amb un preu a
l'alça del paper que suposa un increment del preu de 13 €/Tn respecte al
contracte anterior.
Es substitueixen de forma progressiva els contenidors de recollida d'oli
usat.
Es renoven els controls d'accessos de les deixalleries de Cassà de la Selva,
Sant Martí de Llémena i Madremanya per adaptar-les a les noves targetes
de proximitat, que es distribueixen a tots els habitatges.
S'adjudica l'Estudi de diagnosi i valoració d'alternatives als sistemes actuals
de recollida selectiva a la comarca del Gironès a l'empresa Lavola.
Les dades de recollida selectiva constaten un estancament dels índexs de
recollida al conjunt de la comarca en el model de recollida amb
contenidors. Els municipis que disposen de recollida selectiva amb càrrega
lateral disposen de dades de pesatge per cada contenidor.
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MEDI AMBIENT

Educació ambiental

•Objectiu
Coordinar i executar campanyes de sensibilització per a la població i els
centres educatius de la comarca
•Dades
El curs 2016/17 un total de 3.066 alumnes han participat en alguna de les 34
activitats que ofereix el Programa educatiu per al desenvolupament
sostenible. Enguany la Fundació Drissa oferirà noves activitats per promoure
l'alimentació ecològica.
Un total de 35 escoles, instituts i associacions de la comarca han realitzat
activitats de coneixement del medi o de sensibilització ambiental.
Campanya de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica "Super
Gironès":
L'equip comarcal ha visitat les escoles de 23 municipis de la comarca per
organitzar activitats de foment de la recollida selectiva. Un total de 1.466
alumnes han participat en les activitats d'educació ambiental. L'Àrea de Medi
Ambient ha realitzat accions per assessorar 32 menjadors escolars en la
recollida selectiva. S'han lliurat lones informatives per recordar a l'alumnat
com separar la brossa. S'ha organitzat un concurs de fotografia a Instagram
on els participants s'han endut com a obsequi la samarreta amb el lema "Jo
també reciclo l'orgànica, sóc Súper Gironès".

Campanya de compostatge casolà
Es du a terme a la comarca la 7a fase d'implantació del compostatge casolà.
Els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Madremanya, Quart,
Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena
i Sarrià de Ter s'han adherit a la campanya. S'han instal•lat un total de 90
compostadors. Actualment, al Gironès 784 habitatges gestionen els residus
orgànics domèstics amb compostador. En el municipi de Canet d'Adri s'han
instal·lat deu compostadors més, en un projecte específic per consolidar el
compostatge casolà com a via exclusiva en la gestió de la fracció orgànica.
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Gestió i planificació ambiental

MEDI AMBIENT

• Objectiu:

Fer una avaluació ambiental estratègica del
planejament urbanístic: inventaris de camins
rurals, franges de protecció d'incendis forestals.

Oferir
el
servei
comarcal
manteniment de les franges
d'incendis.

d'obertura
i
de protecció

Mantenir el servidor de cartografia ambiental.
• Dades

S'inicia la redacció dels inventaris de camins
públics municipals del primer bloc (Canet d'Adri,
Sant Martí de Llémena i Sant Gregori)
S'aprova l'Ordenança comarcal reguladora de la
prestació del servei d'obertura i el manteniment de
les franges de protecció d'incendis.
Es prepara la licitació del Servei públic d'obertura
i manteniment de les franges de protecció
d'incendis de Sarrià de Ter i les Brugueres de
Quart

Proposta d'inventari de camins públics
de Sant Martí de Llémena

59

MEDI AMBIENT

Gestió energètica

• Objectius
Oferir el servei de comptabilitat energètica per als municipis.
Redactar i actualitzar els plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES).
Fomentar la contractació centralitzada dels subministraments energètics.
Redactar el projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica energètica.
Realitzar visites d'avaluació energètica domèstiques.
• Dades
Actualment es gestionen 484 punts de subministrament elèctric de 19 municipis de la comarca
amb el Servei de comptabilitat energètica, que emet informes semestrals de millora continuada
de la contractació i l'estalvi energètic dels equipaments i enllumenats municipals.
Durant el 2017 s'han fet propostes d'estalvi en la contractació del subministrament elèctric a
través de l'ajust de potències que suposen globalment un estalvi anual de 140.000 € en el
conjunt de municipis. S’han gestionat els ajustos de potència proposats en 4 municipis, que han
suposat un estalvi anual de 27.000 €.
S'han detectat i gestionat errors de facturació per valor de 9.534,12 € durant el 2017 i un total
de 34.861,98 € des del 2015.

Durant el 2017 s'han enllestit els treballs de redacció dels informes de seguiment dels PAES de
Campllong i Sant Martí de Llémena.
El 2017 s'ha renovat el contracte del subministrament elèctric amb Aura Energia, que ha
suposat un manteniment del preu a la baixa de l'energia elèctrica i un subministrament
d'energia d'origen 100% renovable. El terme energia la contractació del preu a la baixa ha
suposat un estalvi de 72.580 € anuals en el total dels 17 municipis que diposen de la
contractació amb Aura Energia.
El projecte comarcal de prevenció i pal.liació de la pobresa energètica ha realitzat 107 auditories
energètiques a les llars; s’han realitzat dues formacions als SBAS; s’han legalitzat els
subministraments elèctrics de 5 llars; s’ha realitzat una xerrada de sensibilització i suport
tarifari en el municipi de Canet d'Adri; s'han instal.lat kits per a l'estalvi energètic per valor de
3.300 €; s’ha gestionat el Bo Social de 69 llars, i s’ha realitzat l’ajust de potència en 37 llars.
.
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SERVEIS ADMINISTRATIUS

Destacats
Serveis
administratius
•Capdavanters en la implementació i ús de les tecnologies
d’administració electrònica.
• Impuls de les notificacions electròniques de les
convocatòries dels òrgans de govern col·legiats i altres
• Consolidació de la posada en funcionament del Portal de
Govern Obert i Transparència. Referent de les comarques
gironines.
• Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local. Menció Infoparticipa 2016

Clica aquí per
consultar
l’índex Infoparticipa

e-TRAC
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SERVEIS ADMINISTRATIUS

Certificats electrònics
Entitat de Registre t-CAT
S'han emès 260 certificats electrònics amb
aquesta distribució:
Tipologia
Dispositiu d'aplicació assegurada (CDA)
- Classe 1
Dispositiu de servidor segur (CDS) Classe 1
Identificació i signatura (CPISR) Classe 1
Segell electrònic (CDA_SENM) - Classe
1
TOTAL:

Quantitat
18
10
229
3
260

Notificacions electròniques
e-NOTUM
S'han notificat de manera telemàtica diferents
actes
administratius,
en
total
729
notificacions electròniques.
Les notificacions electròniques permeten una
evident reducció de terminis en la notificació,
un clar estalvi econòmic en el procés de
notificació i una gran rapidesa en la comunicació amb el ciutadà.
Així mateix, a través de l'e-NOTUM s'han
materialitzat fins a 339 comunicacions

DATA
09/01/2017
16/01/2017
19/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
25/01/2017
03/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
22/02/2017
02/03/2017
06/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
21/03/2017
05/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
10/05/2017
11/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
30/05/2017
07/06/2017
07/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
04/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
26/07/2017
12/09/2017
13/09/2017
15/09/2017
12/12/2017

ENTITAT
Aj. Fornells de la Selva
Aj. de Sant Martí de Llémena
Aj. de Sarrià de Ter
Aj. de Campllong
Consorci Benestar Social
Aj. Sarrià de Ter
Aj. d'Aiguaviva
Aj. Canet d'Adri
Aj. de Viladasens
Aj. de Canet d'Adri
Aj. de Sant Martí de Llémena
Aj. Llagostera
Aj. Bescanó
Aj. Campllong
Aj. Aiguaviva
Aj. Vilablareix
Aj. de Sant Jordi Desvalls
Aj. de Sant Jordi Desvalls
Aj. Fornells de la Selva
Consorci Benestar Social
Diputació de Girona
Aj. de Sant Andreu Salou
Aj. de Sant Andreu Salou
Aj. de Salt
Diputació de Girona
Aj. Sant Andreu Salou
Aj. d'Aiguaviva
Aj. Canet d'Adri
Aj. Sant Gregori
Consorci Costa Brava
Consorci Vies Verdes
Aj. Llagostera
Aj. Sant Jordi Desvalls
Aj. Campllong
Aj. Canet d'Adri
Aj. Fornells de la Selva
Aj. Sant Jordi Desvalls
Aj. de Juià
Aj. Fornells de la Selva
Aj. Sant Andreu Salou
Aj. de Canet d'Adri
Aj. de Canet d'Adri
Aj. Vilablareix
Aj. de Juià
Aj. Vilablareix
Aj. d'Aiguaviva
Aj. de Canet d'Adri
Aj. Aiguaviva
Aj. de Sant Joan de Mollet
Consorci Benestar Social
Ajuntament de Salt

CONCEPTE
Solventar error en una petició
Consulta sol·licitud 2 t-CAT
Consulta renovació t-CAT
Consulta renovació t-CAT
Petició i descarrega certif.
Petició certificats
Descàrrega i instal·lació CDA
Validesa de certificats
Carpeta subscriptor AOC
Carpeta subscriptor AOC
Carpeta subscriptor AOC
Descarrega certficats
Petició certificats
Validesa certificats
Descarrega certificats
Validesa de certificats
Descàrrega i instal·lació CDA
Descàrrega i instal·lació CDEV
Petició certificats
Petició ceriticats
Petició certificats
Fitxa subscriptor
Petició t-CAT
Realització peticions
Canvi nom certificat emès
Realització peticions
Consulta renovació t-CAT
Realitzar renovacions certifi
Realització petició certificats
Petició certificats
Petició certificats
Realització targetes.
Lliurament targetes
Entrega targetes
Alta nou usuari
Assignació serveis eaCat
Consulta usuari t-CAT
Carpeta subscriptor AOC
Emissió targeta t-CAT
Petició certificats
Emissió targeta t-CAT
Alta fitxa subscriptor
Petició certificats
Carpeta subscriptor AOC
Descarrega certificats
Consulta renovació certificats
Carpeta subscriptor
Petició certificats
Consulta renovació t-CAT
Petició certificats
Petició certificats

Assistència als ajuntaments en
administració electrònica
DATA
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
27/09/2017
06/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
17/10/2017
19/10/2017
07/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
28/11/2017
12/12/2017

ENTITAT
Aj. de Sant Andreu Salou
Ajuntament Sarrià de Ter
Ajuntament Sarrià de Ter
Ajuntament Sarrià de Ter
Aj. Sant Jordi Desvalls
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Canet d'Adri
Ajuntament Sarrià de Ter
Ajuntament Sant Gregori
Ajuntament de Quart
Ajuntament Sarrià de Ter
Aj. d'Aiguaviva
Aj. de Sant Julià de Ramis
Ajuntament d'Aiguaviva
Ajuntament de Salt

CONCEPTE
Fitxa subscriptor
Petició certificats
Petició certificats
Anul·lació certificats
Validesa certificats
Descarrega certif. segell
Petició certificat
Duplicats de certificats
Consulta petició certificats
Entrega de certificats
Petició certificat
Carpeta subscriptor
Carpeta subscriptor
Descarrega certificats
Petició certificats

Tauler electrònic
e-TAULER
S'han publicat fins a 182 anuncis/edictes.
Amb l'e-TAULER s'informa la ciutadania dels tràmits i expedients
susceptibles d’informació pública, s'apropa la informació pública al
ciutadà mitjançant el web.

Tràmits electrònics
e-TRAC
S'han presentat a través de la seu electrònica fins a 206 escrits de
manera telemàtica.
La presentació a l'e-TRAC permet a la ciutadania realitzar els
tràmits de manera telemàtica, permet la presentació de qualsevol
documentació a l’entitat. És un servei obert els 365 dies de l’any, les
24 hores.
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SERVEIS ADMINISTRATIUS
Govern Obert i Transparència
El portal de la transparència i govern obert és una eina clau per
facilitar i fer més accessible tota la informació referent al Consell
Comarcal del Gironès.
A partir de l'1 de gener de 2016 totes les institucions han de disposar
d'aquest portal amb continguts de gestió econòmica, acció de govern i
normativa, informació institucional i organitzativa, catàleg de serveis i
tràmits o informació de contractes, convenis i subvencions, entre
altres informacions.
Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d'una
administració pública. Un dels més reconeguts és l'estudi
INFOPARTICIPA elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació
per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona). En aquest informe, de manera anual, s'avaluen les dades
de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través
del Mapa Infoparticipa.
El grau de compliment es mesura amb un percentatge segons el
nombre d'indicadors complerts respecte el total d'indicadors avaluats.
S'avalua tant el web comarcal com el portal de transparència.

49 indicadors (2017)
44 indicadors informats
89,80% de compliment

49 indicadors (2016)
38 indicadors informats
77,55% de compliment
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SERVEIS SOCIALS

Destacats
Serveis Socials
•En construcció

Fes clic
per visitar el web

64

