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Jaume Busquets,
president
La Memòria del Consell Comarcal del Gironès
Com cada any, toca fer un balanç de la gestió i la feina realitzada pel Consell
Comarcal del Gironès, un informe que pretén avaluar els resultats obtinguts
durant l’exercici anterior i que han de servir, per millorar la gestió del propi
ens. Enguany, en l’elaboració de la memòria, s’ha apostat per la síntesis i la
simplicitat, buscant un resultat gràfic, fresc i valuós.

Aquest document mostra una voluntat de transparència en la gestió i de
millora contínua de l’administració pública i electrònica. 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.

La Memòria del Consell Comarcal del Gironès pretén donar una visió, en
format resumit, de les principals actuacions portades a terme per a
cadascuna de les àrees que el formen, d’acord amb els objectius estratègics,
amb el compromís adquirit en el moment de l’aprovació del pressupost i,
sobretot, amb la finalitat de poder ajudar al màxim els ajuntaments de la
comarca.

En unes condicions institucionals atípiques com a país, hem demostrat que la
comarca és el marc idoni per gestionar de forma eficient molts dels serveis
públics que necessiten els habitants del Gironès.

Jaume Busquets i Arnau
President del Consell Comarcal del Gironès
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Clica aquí per consultar el
detall per capítols

Pressupost 2018

Ingressos per programes 2018

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès
ascendeix a 23.282.716,02 € que representa un increment
del 35,37 % respecte al de 2017. Aquest pressupost inclou
el pressupost del propi Consell Comarcal per import de
18.053.977,34 €, amb un increment del 9,12 % respecte
2017 i el pressupost de l'Escola de Música del Gironès per
import de 693.979,28 €, que representa una disminució
del 6,65 % respecte al de 2017. D'acord amb el mandat de
la Llei 27/2013, LRSAL, s'ha incorporat al pressupost del
Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt que importa un total de 4.534.759,40 €.
2017

2018

Variació %

Consell Comarcal del Gironès

16.545.799,71

18.053.977,34

9,12 %

Escola de Música del Gironès

743.398,56

693.979,28

-6,65 %

1%

0,20%
7%

Serveis públics bàsics

25%

Actuacions en protecció i promoció social

16%

51%

Producció de béns públics de caràcter preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
Deute públic

Ingressos per capítols 2018
14%

Taxes, preus públics i altres ingressos

Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt

3.969.821,21

4.534.759,40

14,23 %

Pressupost consolidat

17.199.243,74

23.282.716,02

35,37 %

86%

Transfarències corrents

Gironès

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

Els municipis

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

Alcaldes i alcaldesses 2018
◉
◉

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Ajuntament d’Aiguaviva
Joaquim Mateu i Bosch
Ajuntament de Bescanó
Pere Lluís Garcia i Palou
Ajuntament de Bordils
Albert Serrats i Llach
Ajuntament de Campllong
Lluís Freixas i Vilardell
Ajuntament de Canet d’Adri
Carles Espígol i Camps
Ajuntament de Cassà de la Selva
Martí Vallés i Prats
Ajuntament de Celrà
Daniel Cornellà i Detrell
Ajuntament de Cervià de Ter
Roser Estañol i Torrent

◉
◉
◉
◉
◉
◉

◉

Ajuntament de Flaçà
Jesús Font i Galí
Ajuntament de Fornells de la
Selva
Narcís Boschdemont i
Esparraguera

◉
◉

◉

Ajuntament de Girona
Marta Madrenas i Mir
Ajuntament de Juià
Josep Vidal i Mias
Ajuntament de Llagostera
Fermí Santamaria i Molero
Ajuntament de Llambilles
Josep Maria Vidal i Vidal

Ajuntament de Madremanya
Albert Peracaula i Boschsacoma

◉
◉
◉

Ajuntament de Quart
Carles Gutiérrez Medina

◉

Ajuntament de Salt
Jordi Viñas i Xifra

◉

Ajuntament de Sant Andreu
Salou
Francesc Xavier Casanovas i
Busquets

◉

Ajuntament de Sant Gregori
Joaquim Roca i Ventura
Ajuntament de Sant Joan de
Mollet
Ramon Costa i Palomeras
Ajuntament de Sant Jordi
Desvalls
Josep Aulet i Aleñà

◉
◉

◉

Ajuntament de Sant Julià de
Ramis
Marc Puigtió i Rebollo
Ajuntament de St. Martí de
Llémena
Jaume Busquets i Arnau
Ajuntament de Sant Martí Vell
gener a setembre
Robert Vilà i Brugués
a partir de setembre
Ma. Àngels Vilà i Sastre
Ajuntament de Sarrià de Ter
Narcís Fajula i Aulet
Ajuntament de Vilablareix
David Mascort i Subiranas

Ajuntament de Viladasens
Josep Massó i Masos

Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses
Competències i funcions
El Consell d’Alcaldes es configura com un òrgan col·legiat, format pels alcaldes dels 27 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.

Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses
Temes tractats
20 de juliol de 2018
Informació en relació amb la convocatòria del FEDER per a actuacions de vies ciclistes, coordinada pel Consorci de les Vies Verdes.

◉
◉
◉

Proposta de finançament del Model 6, Serveis d'infància i socioeducatius del contracte programa de serveis socials.
Emissió d’informe respecte a les propostes següents:
Ordenança reguladora de l'administració electrònica del Consell Comarcal del Gironès
Ordenança general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic del Consell Comarcal del
Gironès.
Modificació de diferents taxes.
Modificació de diferents preus públics.






11 d’octubre de 2018

◉
◉

Assistència i intervenció del Sr. Pere Vila i Fulcarà, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Assistència i intervenció del Sr. David Saldoni i de Tena, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

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

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

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 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

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

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

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL GIRONÈS
Sarrià 221
Av. França 221,
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.girones.cat
speg@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

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

OFICINA DE TURISME COMARCAL
C. Berenguer Carnicer, 3
17001 Girona
Tel 972 011 669
www.turismegirones.cat
centredevisitants@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
SERVEIS DE JOVENTUT
Sarrià 221
Av. França 221,
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 21 32 62
Fax. 972 21 35 73
www.zonajoveter.cat
zonajoveter@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

Serveis tècnics
Suport tècnic als ajuntaments per a
la redacció, execució i direcció
d’obres, elaboració d’informes
tècnics i assistència tècnica

Galeria de fotografies Serveis tècnics
Església
de Sant Andreu Salou

Camí Fondo
de Juià

Església Sant Julià
de Granollers de Rocacorba

Passera de Cal Ganso
de Llorà

Camí de St Joan a St Marí 7
de Sant Joan de Mollet

Pistes ciclables
de Sant Andreu Salou

Escola bressol Santa Fe
de Medinyà

Reformes del pavelló
de Sarrià de Ter

Què hem fet?
Assistència tècnica als municipis
El Consell Comarcal dóna suport als Ajuntaments que ho sol·licitin
amb l'assistència tècnica presencial d'un tècnic.
Durant l'any 2018 l'assistència tècnica presencial als municipis ha
estat la següent:

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Cassà de la Selva, 1 dia a la setmana
Celrà, 1 dia a la setmana
Fornells de la Selva, 1 dia a la setmana
Sant Gregori, 2 dies a la setmana

Sant Joan de Mollet, 2 dies al mes
Viladasens, 2 dies al mes

Autorització de plans d’autoprotecció

◉
◉

Festival musical al municipi de Sant Jordi Desvalls
Fabricació de paper i cartró al municipi de Sarrià de Ter

Pla d’autoprotecció

◉
◉
◉

Festa major a Cassà de la Selva
Festa major a Sant Gregori
Festa major a Vilablareix

Informes
Els Serveis tècnics ofereix assistència tècnica als municipis que ho sol·liciten en la redacció
d'informe tècnics i urbanístics. En l'any 2018 s'han emès 108 informes als municipis següents:

Aiguaviva
Bescanó
Campllong
Canet d'Adri
Fornells de la Selva
Flaçà
Juià
Llambilles
Quart

1
1
10
17
1
1
23
11
1

Sarrià de Ter
Sant Andreu Salou
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí Llémena
Sant Martí Vell
Viladasens
Total

4
3
7
2
11
7
5
3
108

Què hem fet?
◉
Redacció de projectes
◉
◉ Pavimentació del pati de l'escola, Aiguaviva
◉ Arranjament del paviment del pavelló, Campllong
◉
◉ Modificació puntual núm. 7 del text refós del POUM referent al sòl
no urbanitzable,Campllong
◉
◉ Pla especial urbanístic per definit les condicions d'edificació i usos ◉
de la zona d'equipament comunitaris situats els carrers del Remei i
Enric Miralles "el Tupi“, Campllong

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Ampliació del pontó del Torrent de la Vilaplana, Bescanó
Portada d'aigua potable des del nucli urbà fins el veïnat la Seca,
Canet d'Adri
Modificació puntual NNSS, Canet d'Adri
Enllumenat públic c/ Marina, Cassà de la Selva
Riera Susvalls, Cassà de la Selva
Remodelació antiga rectoria a nova Casa Consistorial de Juià, Juià

◉
◉
◉
◉
◉

Nous nínxols al cementiri, Juià
Construcció d'un nou pas elevat al camí de Sant Cristòfol,
Llambilles
Construcció d'un nou pas elevat al camí de la Casa Nova,
Llambilles
Adequació Ajuntament, Llambilles
Rehabilitació del mur i de les escales de l'accés a l'Església, Sant
Andreu Salou
Millora aparcament Església escales, Sant Andreu Salou
2a fase de Can Geperes nova seu Ajuntament, Sant Joan de Mollet
Pavimentació camí de Sant Joan de Mollet a Sant Martí Vell, Sant
Joan de Mollet
Llicència d'activitats Centre cívic Medinyà, Sant Julià de Ramis

Text refós modificació catàleg masies, Canet d'Adri

Què hem fet?
Redacció de projectes
◉
◉ Pavimentació del pati de l'escola, Aiguaviva
◉
◉ Arranjament del paviment del pavelló, Campllong
◉ Modificació puntual núm. 7 del text refós del POUM referent al sòl no ◉
◉
urbanitzable,Campllong
◉ Pla especial urbanístic per definit les condicions d'edificació i usos de ◉
la zona d'equipament comunitaris situats els carrers del Remei i Enric
Miralles "el Tupi“, Campllong

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Ampliació del pontó del Torrent de la Vilaplana, Bescanó
Portada d'aigua potable des del nucli urbà fins el veïnat la Seca, Canet
d'Adri
Modificació puntual NNSS, Canet d'Adri
Enllumenat públic c/ Marina, Cassà de la Selva

Riera Susvalls, Cassà de la Selva
Remodelació antiga rectoria a nova Casa Consistorial de Juià, Juià

◉
◉
◉
◉
◉

Nous nínxols al cementiri, Juià
Construcció d'un nou pas elevat al camí de Sant Cristòfol, Llambilles
Construcció d'un nou pas elevat al camí de la Casa Nova, Llambilles
Adequació Ajuntament, Llambilles
Rehabilitació del mur i de les escales de l'accés a l'Església, Sant
Andreu Salou
Millora aparcament Església escales, Sant Andreu Salou

2a fase de Can Geperes nova seu Ajuntament, Sant Joan de Mollet
Pavimentació camí de Sant Joan de Mollet a Sant Martí Vell, Sant Joan
de Mollet
Llicència d'activitats Centre cívic Medinyà, Sant Julià de Ramis
Text refós modificació catàleg masies, Canet d'Adri

Què hem fet?
Redacció de memòries valorades
◉ Canvi de gespa artificial al camp de futbol municipal, Bescanó
◉ Reforç del pont existent al rec Madral, Campllong
◉ Porta d'entrada a la seu comarcal, Consell Comarcal Gironès
◉ Asfaltatge 4 vials, rotonda de la NII ctra. Palau, tram entrada rotonda
◉

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Pompeu Fabra, carrer Industria, Fornells de la Selva
Desviament sanejament del pas Pep Ventura via del tren, Fornells de la
Selva

Canvis al nou edifici de l' Ajuntament, Juià
Estudi impacte paisatgístic de la riera Bugantó al camí de St. Cristòfol,
Llambilles
Urbanització trams urbans veïnat Sant Cristòfol, Llambilles
Xarxa vies verdes per interconnexió via verda principal amb xarxa
Gavarres i xarxes locals de Fornells i Campllong, Llambilles
Arranjaments camins, Sant Andreu Salou
Valoració danys aiguats, Sant Andreu Salou

◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Aixecament topogràfic i certificat cadastral finca, Sant Joan de Mollet
Urbanització carrer de les Heres, Sant Joan de Mollet
Millora de la vialitat del nucli de Llorà, Sant Marti de Llémena
Millora mobilitat al casc antic de Llorà, Sant Marti de Llémena
Millora dels camins públic Ral i Sant Grau, Sant Marti de Llémena
Rehabilitació de l'ermita de Sant Julià 3era fase, Sant Martí de Llémena

Arranjament d'un tram de la xarxa d'abastament d'aigua del barri Velers,
Sant Marti de Llémena
Cobert lleuger grada del camp de futbol, Sarrià de Ter
Asfaltatge camí de la Mata, Viladasens
Carril bici connexió Sant Gregori amb Girona, Sant Gregori

Què hem fet?
Direcció d’obres
◉ Pavimentació del pati de l'escola, Aiguaviva
◉ Ampliació del pontó del torrent de la Vilaplana, Bescanó
◉ Canvi de gespa artificial al camp de futbol municipal, Bescanó
◉ Arranjament coberta pavelló municipal, Campllong
◉ Rehabilitació teulat de l'Església, Canet d'Adri
◉ Instal•lació xarxa de calor biomassa, Celrà
◉ Connexió dels abastaments de Cervià de Ter i el Nucli de Raset, Cervià de Ter
◉ Adequació parcial planta baixa de l'edifici Central Unitat 6, Consorci Sant Gregori
◉ Renovació de la gespa artificial camp futbol, Fornells de la Selva
◉ Grades i formació de nous serveis camp de futbol, Fornells de la Selva
◉ Arranjament carrer de la Plaça, Juià
◉ Asfaltat del camí Fondo i formació bander reductores, Juià
◉ Adequació de la casa de la vila, Llambilles
◉ Estació bombament de Can Rossa i Cal Moliner, Quart
◉ Pavimentació camí de la Torre 2a fase, Sant Andreu Salou

◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Adequació mur i escales Església, Sant Andreu Salou
Pavimentació camí de Sant Joan de Mollet a Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet

Soterrament de les línies de llum i telèfon i la reparació de la xarxa d'aigua al camí
Reial, Sant Joan de Mollet
Ampliació escola Santa Fe, Sant Julià de Ramis
Millora de la senyalització viaria al municipi, Sant Marti de Llémena
Arranjament de camins públics locals, Sant Marti de Llémena
Rehabilitació de l'ermita de Sant Julià 3era fase, Sant Marti de Llémena
Millora mobilitat de Llorà, Sant Marti de Llémena
Cobert lleuger grada del camp de futbol, Sarrià de ter
Ampliació piscina municipal, Sarrià de ter
Nova pista poliesportiva a la cooperativa municipal, Sarrià de ter
Depuradora nucli, Viladasens
Construcció nova captació d'aigua a l'abastament de Viladasens, Viladasens

Què hem fet?
Expedients de la Comissió Tècnica Ambiental ◉
◉
◉
◉

◉

◉

Aiguaviva:
Valorització de residus, recuperació de palets
Emmagatzematge de residus
Indústria alimentària de fabricació de productes de fleca i pastisseria
Cassà de la Selva:
Fabricació de taps de suro
Gestió de residus mitjançant fabricació de substrats
Celrà:
Fabricació de detergent
Taller mecànic amb planxa i pintura
Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos amb capacitat per 30
tones
Fabricació de detergent
Valorització de residus
Cervià de Ter:
Modificació d'una unitat de subministrament CERVIAOIL per incorporar el servei de
proveïment de gasolina

Flaçà:
Manipulació de paper i cartró

◉
◉
◉
◉
◉

◉
◉

Fornells de la Selva:
Taller mecànic,
Rentador de vehicles,
Taller mecànic, xapa, pintura i exposició d'automòbils

Llambilles:
Local de pública concurrència on s'exerceix serveis de naturalesa sexual
Salt:
Gestió de residus
Sant Gregori:
Explotació ramadera de pollastres d'engreix
Càmping
Fabricació de paper adhesió
Sant Julià de Ramis:
Planta de gestió de residus
Sarrià de Ter :
Laboratori de paper,
Deixalleria comarcal
Estació de servei

Vilablareix :
Bar restaurant amb terrassa
Viladasens:
Deixalleria

Clica aquí per
visitar el web d’habitatge

Oficina comarcal
d’ habitatge
Consolidació dels Punts d'Informació d'Habitatge de Sarrià de Ter,
Bescanó, Cassà de Selva, Celrà, Llagostera i Sant Gregori

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

Què hem fet?
Ajudes per al pagament de lloguer

Antics perceptors

EXPEDIENTS TRAMITATS

EXPEDIENTS TRAMITATS
TOTAL
BESCANÓ
BORDILS
CANET D'ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
FLAÇÀ
LLAGOSTERA
QUART
ST.GREGORI
ST. JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

2018 2017 2016
78
2
2
1
9
8
2
48
1
1
2
1
1

85
3
3
1
7
9
2
53
2
1
2
1
1

96
3
3
1
10
7
2
55
2
1
9
2
1

TOTAL
AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CANET D'ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CAMPLLONG
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
MADDREMANYA
MEDINYÀ
QUART
ST.GREGORI
ST.JORDI DESVALLS
ST.JULIÀ DE RAMIS
ST.MARTÍ VELL
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX
VILADASENS

Ajudes d’especial urgència

2018 2017 2016

330
2
15
4
1
81
0
29
1
10
3
126
1
2
11
8
5
7
2
16
5
1

255
1
14
2
0
58
0
28
1
6
3
96
1
1
7
3
4
7
3
14
5
1

191
0
14
2
0
45
4
12
0
5
1
75
0
0
7
6
4
6
0
7
3
0

EXPEDIENTS TRAMITATS
TOTAL
AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CASSÀ DE LA SELVA
CANET D'ADRI
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
QUART
ST.JULIÀ DE RAMIS
SARRIÀ DE TER

2018 2017 2016
20
0
1

17
0
2

26
1
1

1
5
1
1
1
0
0
6
2
0
2

0
5
0
4
0
1
0
6
0
0
1

2
4
0
3
0
0
2
5
5
2
1

Què hem fet?
Pisos de borsa de lloguer social
EXPEDIENTS TRAMITATS
TOTAL
CASSÀ DE LA SELVA
LLAGOSTERA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

2018 2017 2016
5
1
3
0
1

5
1
3
0
1

5
0
3
1
1

Registre de sol·licituts

Ofideute/Intermediació

d’habitatges de protecció social
EXPEDIENTS TRAMITATS
TOTAL
AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CANET D'ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
FLAÇA
FORNELLS DE LA SELVA
LLAGOSTERA
QUART
SANT GREGORI
SANT JULIÀ DE RAMIS
SANT MARTI DE LLEMENA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX
VILADASENS

2018 2017 2016
38
0
2
0
0
6
0
1
0
4
2
18
0
1
3
0
1

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

84
1
4
2
2
13
7
0
1
19
4
14
4
0
10
3
0

EXPEDIENTS TRAMITATS

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

2018 2017 2016

22
3
0
9
1
0
4
0
2
3

11
1
1
2
0
1
2
1
2
1

10
1
2
2
0
1
2
1
0
1

Clica aquí per
visitar el web de Consum

Oficina Comarcal
d’Informació al
Consumidor
Les empreses de telecomunicacions i les de subministraments bàsics
segueixen essent les que generen més reclamacions.
Es manté l’horari d’atenció al consumidor.
Els mitjans telemàtics i electrònics continuen en augment com a mitjans
escollits per presentar reclamació.

Resultats favorables de les mediacions realitzades.

Què hem fet?
Reclamacions

Dades dels expedients tramitats

Les empreses de telecomunicacions i les de subministraments bàsics segueixen essent
les que generen més reclamacions. Aquest any, el sector que ha registrat un augment
més significatiu en volum de reclamacions iniciades, és el transport aeri, tenint més
protagonisme que altres anys, degut a retards i cancel·lacions de vols en gran part
causades per aturades de l’activitat per part dels treballadors d’aquest àmbit.

A continuació, mostrem el percentatge que ha representat cada sector en relació al
número de reclamacions rebudes durant el 2018 per la nostra OCIC:

En relació a les reclamacions rebudes, al 2018 han augmentat un 95% respecte l’any
anterior. Això ha suposat un increment de gairebé el doble en termes numèrics, que el
volum de feina no ha permès registrar la totalitat de consultes rebudes durant l’any,
degut a la decisió de donar prioritat a la tramitació dels expedients tipus reclamació. És
per això, que l’augment del nombre de consultes registrat al SIC, no ha estat
aparentment significatiu a la nostra OCIC respecte altres anys. D’altra banda, les
queixes i les denúncies es mantenen en amb números similars als del 2017: 5 i 17
respectivament.

6%
8%

Vehícles
Transport aeri

33%

9%

Subministramanets
Serveis financers

7%
5%

Assegurances
Tecnologia

Subministraments bàsics
29%

3%

Telecomunicacions

Mediacions
Resultats favorables de les mediacions realitzades. Del total de 325 mediacions en les
que s’ha acceptat la resolució de la controvèrsia per mitjà de mediació de consum, 125
(38%) han estat arxivades per acord. Valorem el percentatge de mediacions arxivades
amb acord, de manera molt positiva, ja que hem de tenir en compte que la mediació
no deixa de ser un procediment voluntari de resolució de conflictes. D’altra banda, el
62% restant, s’han arxivat per no acord, desistiment o altres motius, o bé han estat
traslladades a Arbitratge de Consum als SSTT de Girona.
Cal dir, que les 325 mediacions realitzades (expedients tancats durant el 2018),
representa un 91% més que les fetes l’any 2017.

Què hem fet?
Informació a les persones consumidores

Resolució de conflictes

417
446

325

125

Consultes gestionades i
resoltes

5

17

Queixes rebudes i
resoltes

Denúncies rebudes i
gestionades

Reclamacions rebudes i Mediacions gestionades i Reclamacions resoltes
gestionades
tancades
per mediació (acord)

Clica aquí per
visitar el web de l’EMG

Escola de Música
del Gironès
5 actuacions de la Jove Orquestra del Gironès
7 actuacions de l’Escola de Guitarres del Gironès
Èxit de participació en la 8a setmana oberta. Es van
realitzar un total de 11 tallers, 10 concerts en les
diferents aules.

680 alumnes en el curs 2017/2018

Galeria de fotografies EMG
El gat amb botes

Girona Temps de Flors

Celebració dels 20 anys
del cor de la UdG

Cervià de Ter

Festa Final de Curs

Concert de Nadal

Bonmatí

Fornells dela Selva

Galeria de fotografies EMG
Les Bernardes

Escola de Guitarres
a Alp

Missa del Pollet a
Cervià de Ter

Esplugues de Francolí

Flautada de les
comarques gironines

Sarrià de Ter

Música i Poesia a Celrà

Vestuari del Gat amb Botes

Galeria de fotografies EMG
Cervià de Ter - petits

Cervià de Ter - adults

Celrà - petits

Guitarres a Celrà - petits

La Patum a Celrà

Sant Julià de Ramis

Bescanó

Tallers de Músic

Galeria de fotografies EMG
Celrà - adults

Sant Gregori

Fornells de la Selva

Sant Jordi a Flaçà

Aiguaviva

Sant Jordi a Bescanó

Flaçà

Joves Intèrprets

Què hem fet?
Setmana Oberta
◉ La setmana oberta es va cloure amb prop de 230 alumnes inscrits als

Actuacions de la Jove
Orquestra del Gironès
Data actuació
07/01/2018
15/04/2018
03/06/2018
09/06/2018
16/12/2018

Municipi
Quart
Cassà de la Selva
Girona
Cervià de Ter
Sant Julià de Ramis

Lloc
Museu de la Terrissa
Sala Gala
Sant Domenech
Festa del Castell
Pavelló

Motiu
Festes nadalenques
Actuació
Concert
Actuació
Festes nadalenques

Actuacions de l’Escola de
Guitarres del Gironès
Data actuació
21/01/2018
08/07/2010
08/07/2018
30/09/2018
05/12/2018
15/12/2018
16/12/2018

Municipi
L'Espluga del Francolí
Alp
Bellver de Cerdanya
Premià de Mar
Sant Julià de Ramis
Cervià de Ter
Sant Julià de Ramis

Lloc
Església
Església
Residència
Patronat social
Encesa de llums de nadal
Església
Pavelló

Motiu
Concert de guitarres
Concert de guitarres
Concert de guitarres
Concert de guitarres
Encesa de llums
Concert de guitarres
Encesa de llums

◉

tallers i activitats musicals.
En total 11 tallers i 18 concerts d'aules
Taller
Taller 1: L’orquestra i els musicals
Taller 2: Taller de guitarra amb l’Escola de Guitarres del
Gironès
Taller 3: Música i poesia amb l'Escola de Guitarres del
Gironès
Taller 4: Decorem el gat amb botes
Taller 5: Roda d'instruments tradicionals
Taller 6 i 7: Taller d’instruments del món i improvisació
Taller 8: Ballem la Patum!
Taller 10 i 11: Taller de percussió amb cubells i
boomwhackers

Municipi
Fornells de la Selva
Celrà
Celrà
Fornells de la Selva
Vilablareix
Sant Gregori
Celrà
Fornells de la Selva

Què hem fet?
Participacions curs
2017-2018

Nombre d’alumnes per municipi
Municipi

Data d'actuació
03/03/2018
17/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
06/05/2018
07/05/2018
12/05/2018
21/06/2018
15/12/2018

Participació
Flauta de les comarques de Girona - Olot 5é contrabaixada comarques de Girona - Vilafant Musical el Gat en Botes -BescanóLlegida de poemes Sant Jordi - Flaçà Dia de Sant Jordi - Bescanó Jove Intèrpret - Fornells de la Selva Celrà s'engalana
Temps de Flors Girona
Viu la Música - Auditori de la Mercè - Girona
Conte de nadal - Teatre de Salt -

Alumnes

Aiguaviva

5

Bescanó

33

Bordils

41

Celrà

64

Cervià de Ter

58

Flaçà

37

Fornells de la Selva

Quart
Salt
Sant Gregori

152

21
90
61

Sant Jordi Desvalls

5

Sant Julià de Ramis

28

Sarrià de Ter

45

Taialà (Girona)

Vilablareix
TOTAL

9

31
680

Cultura
El 13è festival Emergent programa 6 nits d'estiu a municipis de la
comarca del Gironès amb 40 actuacions
Escenaris presenta 86 espectacles teatrals en 16 municipis del Gironès
“Al Gironès, llegim!” es consolida en la seva 3a edició
Èxit de participació en la 2a Jornada de formació cultural
Nou projecte formatiu Espai Cultural i Artístic Màgic Art de Sarrià de
Ter

Galeria de fotografies Cultura
Programa Emergent 2018

Programa Escenaris 2018

Presentació Escenaris

Presentació Al Gironès llegim!

Al Gironès llegim!

2a Jornada Cultural

Presentació Emergent

Cloenda Al Gironès llegim!

Clica aquí per visitar el
Programa Escenaris 2018

Clica aquí visitar el
Programa Emergent 2018

Què hem fet?
Escenaris

Emergent

Enguany s’ha arribat a la catorzena edició d’un projecte que mancomuna la
programació de teatre professional de setze ajuntaments de la comarca.

La catorzena edició d’Emergent, el festival d’arts en viu del Gironès, s’ha celebrat del
28 de juny al 7 de juliol en sis pobles de la comarca.

De gener a juny, en total han estat 86 les representacions que s’hi han pogut veure.

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 l’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.

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
coincidències, i l’estalvi i major dinamització en la difusió de l’oferta teatral.
Aquest 2018, 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 13.000 persones han participat d’Escenaris 2018.
La inauguració es va realitzar per primer cop a la Sala La Planeta de Girona.
Els municipis participants d’aquesta edició han estat:

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 2018, el festival ha presentat una cartellera de més de 40 actuacions.
Prop de 3.000 espectadors han gaudit d’aquestes sis nits de festival.
Pobles participants d’aquesta edició:

1. Bescanó

7. Fornells de la Selva

13. Sant Julià de Ramis

2. Bordils

8. Girona

14. Sant Martí Vell

3. Campllong

9. Llagostera

15. Sarrià de Ter

4. Cassà de la Selva

10. Madremanya

16. Vilablareix

5. Celrà

11. Salt

6. Flaçà

12. Sant Gregori

1. Sarrià de Ter

4. Vilablareix

2. Quart

5. Fornells de la Selva

3. Cervià de Ter

6. Madremanya

Clica aquí visitar el
Programa Al Gironès llegim! 2018

Què hem fet?
Porta Oberta a la Cultura

Al Gironès llegim!

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, han posat en marxa des l’any 2017, un projecte per apropar les activitats
culturals a persones i col·lectius amb risc d’exclusió social.

Amb aquest projecte, des del Consell Comarcal del Gironès, es situen sota un mateix
marc les nombroses activitats de foment de la lectura que es fan els mesos anteriors
a la Diada de Sant Jordi, i al mateix temps, se’n potencien de noves amb aquest
estímul.

En aquest segon any, s’han realitzat diverses sortides dins la programació d’Escenaris
amb acompanyament de professionals del CBS i del Consorci de Normalització
Lingüística.
El projecte també inclou beques per a alumnes de l’Escola de Teatre del Gironès.
Com a novetat s’han realitzat diversos tallers d’iniciació teatral per a centres de joves
de Salt, Celrà i Cassà de la Selva.

L’any 2018 ha estat la tercera edició, amb una participació de 14 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bescanó
Cassà de la Selva
Celrà
Cervià de Ter
Fornells de la Selva
Llagostera
Madremanya

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Medinyà
Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Vilablareix

Què hem fet?
Formació en Gestió Cultural
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de Gironès ha continuat aquest any el
programa anual de formació en gestió cultural, en col·laboració amb la Càtedra
UNESCO de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona.
Aquesta segona sessió s’ha celebrat el 3 de març a la sala de plens de la seu del
Consell Comarcal, amb una conferència a càrrec d’Àngel Mestres director general de
Trànsit Projectes i coordinador del Màster de Gestió Cultural de la UB, sobre la gestió
compartida entre administració pública i empresa de projectes i equipaments
culturals.

Aquesta formació s’ha adreçat a tècnics i regidors de cultura municipals i
professionals del sector cultural.

Escola d’Art i Creativitat del Gironès
(EACG)
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.
Durant l’any 2018 s’han impartit cursos a Quart, Sarrià de Ter, Vilablareix i Fornells de
la Selva.

Què hem fet?
Espai Cultural i Artístic Màgic Art
de Sarrià de Ter (ECAM)
Aquest any s’ha posat en funcionament un nou projecte formatiu amb el nom d’Espai
Cultural i Artístic Màgic Art de Sarrià de Ter, amb l’objectiu que en proper cursos
també pugui implantar-se en altres municipis de la comarca.
Aquest nova escola es dirigeix als més petits, infants de 3 a 5 anys, a fi d’introduir-los
en el món de la música, la dansa i les arts plàstiques.

Escola de Teatre del Gironès (ETG)
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.
L’ETG també compta amb una aula, que amb el nom d’Escenaris Especials, ofereix
cursos de 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. L’aula està dirigida per l’entitat Escenaris
Especials.
Durant l’any 2018 s’han impartit cursos a Sarrià de Ter, Llagostera, Salt i Girona.

Clica aquí per
visitar el web dels Banys Àrabs

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

Què hem fet?
Objectius

Activitats pròpies

Conservar i difondre l’arquitectura i la història d’un dels edificis més singulars
del romànic català.

Any Puig i Cadafalch

També s’aporta valor afegit al monument mitjançant la programació d’esdeveniments
culturals.
L’any 2018 el monument ha registrat l’entrada de 116.159 persones, la xifra més alta
fins al moment.

Activitats acollides
◉
◉
◉
◉

Girona 10 – (gener) – promoció per als visitants
Girona temps de flors – (maig) – exposició de muntatges florals
Fira Tocs de Vi de l’Empordà – (31 de maig i 2 de juny)
Simfònic – (9 de juny) – festival de concerts simultanis

Des de finals del 2017 fins a inicis del 2018, els Banys
Àrabs van participar 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 van ser 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 ha inclòs 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
Visites guiades dissabtes al matí, diàries en temporada d’estiu i puntuals en dates
assenyalades. Per primer any el servei s’ofereix en quatre idiomes durant els mesos
d’estiu (català, castellà, anglès i francès).
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya – (octubre) – portes obertes i
visites guiades

Clica aquí per
visitar el web de Les Bernardes

Casa de Cultura
Les Bernardes
La proposta educativa de Les Bernardes ha crescut al llarg de l’any amb
activitats (cursos i tallers) i usuaris.
Adquisició de pantalles tàctils i intel·ligents amb connexió a la xarxa fet per
facilitar la tasca de formadors i l’aprenentatge dels alumnes.
Unió d’artistes locals (comarques gironines), artistes nacionals, de la resta
de l’estat i d’altres països i continents
Oferir el fons d’art i les exposicions produïdes pel centre

Galeria de fotografies Les Bernardes
Clara Navarro

Taller de costura

Carpeta Les Bernardes

M.Artalejo

Taller de cuina

Mela Munter

Jaume Xifra

Obres remodelació

Què hem fet?
Exposicions
Sala Central

◉JORDI CANÉ
◉POL GOREZJE
◉ALBERT MADAULA
◉MARIA CONTRERAS
◉JAUME XIFRA
◉MELA MUTER

Gener

Fotografia

Febrer-Març

Pintura

Abril-Maig

Pintura

Juny-Juliol

Fotografia

Setembre-Novembre

Art conceptual

Desembre

Pintura

◉JORDI CANÉ
◉DAVID SALCEDO
◉REMEDIOS VARO
◉CRISTINA FONTSARÉ
◉JAUME XIFRA
◉MELA MUNTER

Gener

Audiovisual

Febrer-Març

Audiovisual i pintura

Abril-Maig

Audiovisual

Juny-Juliol

Audiovisual

Setembre-Novembre

Art Conceptual

Desembre

Pintura

Gener

Pintura

Febrer-Març

Còmic

Abril-Maig

Pintura

Juny-Juliol

Fotografia

Setembre-Novembre

Art Conceptual

Desembre

Pintura

Maig - Juny

Músiques en el bosc

Setembre-Novembre

Art Conceptual

Setembre-Novembre

Art Conceptual

Sala Sant Jordi

Gener

Fotografia

Febrer-Març

Fotografia

◉WORK IN PROGRESS
◉TATIANA ABELLAN
◉MARTA SUREDA
◉JUANJO SAEZ
◉JAUME XIFRA
◉MELA MUTER

Abril-Maig

Fotografia

Sala La Talaia

Juny-Juliol

Fotografia

Setembre-Novembre

Art Conceptual

Desembre

Pintura

Bernardes Photo

◉JORDI CANÉ
◉DAVID SALCEDO
◉ROSSY DE PALMA
◉CRISTINA FONTSARÉ
◉JAUME XIFRA
◉MELA MUTER

29 m2

◉DANI MARESMA
◉JAUME XIFRA
Sala d’Actes

◉JAUME XIFRA

Què hem fet?
Cessió de la Sala d’actes
◉11 de gener
Projecció Pel·lícula
◉25 i 26 de Gener Assaig concert benèfic Idibgi
◉28 de Gener
Concert Benèfic Idibgi
◉30 de Gener
Audició alumnes Escola Música Tradicional i Popular
◉23 de març
Concert Escola Música del Gironès
◉7 d’abril
Conferència Cambridge
◉12 d’Abril
Xerrada Sèniors Extraordinaris
◉12 d’Abril
Diada de les Parròquies de Salt - Cinema
◉14 d’Abril
Dia Internacional de l’Art. Conferència Dones i Surrealisme
◉4 de Maig
Festival Místic – Victòria Quingles
◉11 de Maig
Festival Místic – Matia Malata
◉18 de Maig
Festival Místic – Marion Harper
◉25 de Maig
Festival Místic – Ju
◉1 de Juny
Presentació entitat Selvans
◉15 de Juny
Premis Gremi de Decoradors de Catalunya
◉16 de Novembre Fòrum d’Estudiants Universitaris de Salt
◉18 de Desembre La Marato de TV3 – Escola Pompeu Fabra de Salt
◉20 de Desembre Concert de Nadal. Escola Montessori de Girona

Cessió de Sales
◉24 de Febrer
◉17 de Març
◉14 d’Abril
◉14 de Juny
◉20 d’Octubre

Examens de Cambridge - Aules 4 i 5
Conferencia intercanvis Anglaterra – Aula 3
Acadèmia Angloschool – Aules 1, 3, 4 i 6
Reunió Comunitat Propietaris carrer Àngel Guimerà, 88 de Salt
Conferència i concert DegustaSalt

En total s’han realitzat 5 cessions d’aules al llarg del 2018.
Durant el curs escola l’Escola d'adults de Salt ha portat a terme els cursos d'accés a la
universitat per majors de 25 anys, classes de català. De dilluns a dimecres al matí
entre els mesos d'octubre a juny.
Es cedeix també a la Sala Polivalent per l’Aula de Teatre que organitza l’Àrea de
Cultura del Consell Comarcal del Gironès.
L’Aula de Cuina s’ha cedit en diferents períodes a la Fundació Ramon Noguera.

Clica aquí per
visitar el web de Turisme

Turisme
Col·laboració en la creació d’una ruta científica al Gironès
Edició de material per la promoció de la marca
“Gironès, terra de passeig”
Renovació de la pàgina oficial de Turisme Gironès
Col·laboració amb el portal turístic Femturisme.cat

Galeria de fotografies Turisme
Benvinguts a Pagès

Branding de bolígrafs

Fira del Mercat de Vic

Ruta Científica 1

Díptic Esdeveniments

Ruta Científica 2

Col·laboració amb
femturisme.cat

Díptic Senderisme Guiat

Clica aquí per visitar el
Ruta científica

Clica aquí visitar el
Programa de Senderisme Guiat

Què hem fet?
Oficina de Turisme del

Programa de Sendersime Guiat 2018

Punt de Benvinguda Girona-Gironès

L’objectiu del programa és descobrir l’entorn natural dels municipis del Gironès per
mitjà d’un programa de rutes anuals amb l’acompanyament d’un guia de natura.
Durant l’any 2018 hem programat 19 sortides i hi han participat 539 persones.

Atenció al visitant, promoció, difusió dels recursos turístics de la comarca.
Durant l’any 2018 s’ha atès a més de 91.000 persones.

Creació d’una ruta científica al Gironès
Publicacions editades
Des de l’Àrea de Turisme es continua en la línia de disseny i/o reedició de
publicacions d’interès turístic per tal de donar a conèixer els diferents atractius i
recursos del Gironès.

Dades:

◉Calendari d’Esdeveniments 2018 (1.000 unitats)
◉Targetó Senderisme Guiat (1.000 unitats)
◉Nou mapa d’atractius turístics (La impressió serà a principis del 2019)

La “Ruta submergida” al Gironès vol oferir una proposta turística amb un valor afegit
de coneixement científic i sostenible. Una acció realitzada en col·laboració amb la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.
En aquesta ruta es promocionen els 8 recursos següents: Barri Vell i la pedra de
Girona (Girona), les gorgues de la Font de la Torre (Canet d’Adri), el Castellum
Fractum (Sant Julià de Ramis), la vil·la romana del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter), el
Museu de l’Aigua (Salt), el Racó de Thalassa (Sant Gregori) i el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica (Girona).

Què hem fet?
Assistència a fires de turisme

Benvinguts a Pagès: 9 i 10 de juny

L’objectiu és reforçar la difusió de la marca “Gironès, terra de passeig” al mercat
nacional, internacional, i principalment al públic local català.

La coordinació del Benvinguts a Pagès al Gironès ofereix una gran oportunitat per
redescobrir l'origen d'allò que mengem i donar a conèixer els productors de la
comarca. Una acció organitzada per l’Agència Catalana de Turisme i Fundació Alícia.

Dades:

◉Mercat del Ram (Vic) – Març
◉Mercat d’Escapades (Barcelona) – Maig
◉Sea Otter (Girona) – Juny
◉Mercat de Mercats – Octubre
Material de branding: Bolígrafs
L’objectiu de l’edició de material és el de Transmetre i consolidar la identitat de marca
de “Gironès, terra de passeig”.

Dades:

◉500 bolígrafs de diferents colors.

Dades:

◉6 explotacions participants del Gironès (Can Sala de Sant Martí de Llémena, Celler
Eccocivi de Sant Martí Vell, Granja La Selvatana i la Fundació Drissa de Campllong,
Oli Can Companyó de Llagostera i Celler Erm de les Serres de Madremanya)

◉Més de 300 visitants.

Xarxes socials
Promocionar i donar visibilitat al patrimoni turístic de la comarca i connectar amb els
públics potencials.
Dades:

◉Twitter amb 3.665 seguidors
◉Facebook amb 2.992 seguidors
◉Instagram amb 1.297 seguidors

Clica aquí per visitar el web
Turisme Gironès

Clica aquí per visitar el web
Femturisme.cat

Què hem fet?
Aposta per la formació

Convocatòria del

Apostar per la formació i l’assessorament de futurs professionals.

Pla de Foment Territorial del Turisme

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

Presentació d’una sol·licitud pel projecte “Habilitació d’aparcaments dissuasius i zona
d’autocaravanes” a la convocatòria de subvenció dels Plans de Foment del Turisme
de Catalunya. El projecte finalment ha estat desestimat.
El projecte comptava amb la creació de 3 noves àrees d’autocaravanes a la comarca.

Renovació de la pàgina web (Fase inicial)
Conceptualització i redacció de continguts per tal d’oferir una imatge més actual i
seductora que convidi als visitants a la descoberta dels atractius turístics dels
municipis de les comarques gironines.
La renovació de www.turismegirones.cat es finalitzarà a principis del 2019.

Col·laboració amb la plataforma

Femturisme.cat
Posicionar la marca Gironès, Terra de Passeig i els seus municipis a tot Catalunya a
través del portal turístic www.femturisme.cat amb publicacions de rutes, articles i
esdeveniments que seran coordinats per l’equip de l’Àrea de turisme.
Dades:
Es publicaran 6 megabanners a l’any, es crearà una fitxa per cada un dels 27
municipis, més de 70 entrades a l’agenda, i publicació de 10 rutes a la comarca.

Clica aquí per
visitar el web del CEG

Consell esportiu
del Gironès
Els Jocs Emporion – Girona i Salt acullen la 5a edició dels Jocs Emporion
amb més de 5.000 participants de totes les comarques de Girona.
El Dia Mundial de l’Activitat Física – aterra amb força a Bescanó una nova
celebració del DMAF que aplega a la majoria d’entitats esportives del
municipi així com a l’escola del poble que es fa seva la celebració esportiva.
El Pla Català d’Esport a l’Escola – 17 dels 21 centres educatius de la comarca,
participen de les activitats organitzades pel Consell Esportiu del Gironès
arribant a prop del mig miler de participants.
Curs de Monitor Dinamitzador Poliesportiu – El Consell Esportiu del Gironès
celebra la primera edició del curs d’iniciació a tècnic esportiu amb una
formació de 100 hores lectives i 150 hores de pràctiques amb accés al
Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

Galeria de fotografies Consell Esportiu
Sessió CIATE

Escola de tutors de joc

Circuit de Cros a Salt

Presentació Grada Suma

Estiraments solidaris Marató TV3

Monitors i monitores PCEE

Jornada de sensibilització

Marxa nòrdica

Què hem fet?
Jocs Emporion

Pla Català d’Esport a l’Escola

La 5a edició dels Jocs Emporion ha tingut com a amfitrions als municipis de Girona i
Salt, que han reunit més de 5.000 participants d’arreu del territori gironí superant
la vintena d’activitats esportives organitzades en un sol cap de setmana. Les dues
ciutats s’han bolcat amb el Consell Esportiu en l’organització dels diferents
esdeveniments. La Gala de Valors, una de les activitats més cerimonioses i alhora
participatives, es va celebrar a l’Auditori de Girona i va superar el miler d’assistents.
El reconeixement dels valors esportius i de joc net, va tenir un paper cabdal en una
cerimònia molt emotiva que va arrencar dels seients al públic de l’Auditori amb les
actuacions de dansa inclusiva contemporània i urbana.

La proposta esportiva que ha dissenyat els darrers anys el Consell Esportiu del Gironès, es
consolida a Salt, Girona i Llagostera amb la participació de 17 dels 21 centres educatius que
reben l’ajut de la Generalitat de Catalunya. El programa treballa amb els escolars de primària
de la comarca per tal que els participants coneguin una vessant multiesportiva de les
activitats organitzades fora d’horari lectiu i que s’organitzi conjuntament entre les escoles d’un
mateix municipi o zona més propera. Un dels objectius és cohesionar els diferents centres
educatius més propers i permetre trobades intercentres que enriqueixen i generen
dinàmiques molt positives entre els participants, alhora que descobreixen nous esports i
activitats mentre es treballen continguts pedagògics i de valors.

La resta de les activitats esportives organitzades a les instal·lacions esportives
municipals de Girona i Salt, van fer un xup xup constant al llarg del cap de setmana
que va concloure amb un nou èxit organitzatiu i participatiu d’uns Jocs Emporion
que ja s’han consolidat al calendari esportiu de la demarcació de Girona i que s’han
convertit en una de les cites més esperades.

Dia Mundial de l’Activitat Física
El Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) celebrat pel Consell Esportiu del
Gironès, fa parada al municipi de Bescanó que rep l’esdeveniment en format de
festa per a la promoció de la salut i de l’activitat física. L’escola i les entitats del
municipi se sumen a la celebració de la diada i es proposen no deixar passar per alt
cap altre 6 d’abril. Enguany el municipi va ser molt receptiu amb la proposta
programada pel Consell Esportiu del Gironès i va mobilitzar un miler de participants
sota el lema “+ actius cada dia”.

L’alumnat de secundària que participa d’aquest Pla d’Esport a l’Escola, aconsegueix engrescar
molts joves que no tindrien fàcil la seva pràctica esportiva periòdica i es converteix en una
bona eina per mantenir actiu un jovent que cada vegada pateix més les conseqüències d’un
sedentarisme que malauradament, s’esdevé epidèmic.

Monitor Dinamitzador Poliesportiu
El Consell Esportiu del Gironès organitza una de les primeres edicions de la
formació de Monitor Dinamitzador Poliesportiu amb accés al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport (ROPEC), de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya. El curs, que es va celebrar al llarg dels mesos de juny i juliol, és una
proposta molt atractiva perquè els jovent major de 16 anys que vulgui formar-se
dins el sector esportiu, pugui accedir a una de les primeres formacions amb
titulació que els donarà les eines per iniciar-se com a tècnics. La proposta del
Consell Esportiu dona també una sortida a l’estiu del jovent i les seves famílies
perquè puguin aprofitar les llargues vacances d’estiu i ampliïn la seva formació.

Promoció
econòmica
Creació d’un cens empresarial del Gironès
Consell Assessor, el nou espai de reflexió permanent
Edició d’un catàleg de dinamització comercial de Nadal
Enviament bimensual d'un butlletí digital

Galeria de fotografies Promoció Econòmica
Consell Assessor

Consell Escola

Comerç local a Escola
Puig Arquès de Cassà de la Selva

Treball i formació

Curs Instamaps

Butlletí digital

Grup Impulsor

Programa UBICAT

Organigrama de l’àrea
Objectius
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal es contribueix al
desenvolupament econòmic de millora de la comarca, millorant i elaborant projectes
d’ocupació, de competitivitat de l’economia social, fomentant la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats. Treballant per millorar l’ocupació de les persones, impulsant
l’emprenedoria, formant i dinamitzant el teixit empresarial de la zona, fomentant
mesures de planificació, coordinació, cooperació...

Tècnica de
desenvolupament
Local

Tècnic d'orientació
laboral -UBICAT

L’objectiu principal de l’àrea és contribuir al desenvolupament socioeconòmic i
ocupacional de la comarca a través de la creació de serveis, programes i projectes
diversos de dinamització ocupacional i econòmica per les poblacions del Gironès
participants en el desenvolupament local de la comarca, per elaborar, anticipar-se i
adaptar-se a les continues transformacions que es produeixen en el món del treball,
de l’economia, la dinamització i el desenvolupament local establint com a funcions
principals de l’àrea les següents.
Aquest primer any l’AODL ha treballat, en el coneixement de les actuacions dels
serveis de promoció econòmica local i de les seves necessitats, conjuntament amb
les necessitats de les empreses del territori per desplegar, a partir dels següents anys,
les estratègies i actuacions derivades del Pla Estratègic comarcal d'acord amb la
concertació territorial acordada.

Personal en
pràctiques

Responsable de
l'àrea

Tècnic d'orientació
laboral - Espai
Feina

Tècnic
Coordinador de
treball i formació

Què hem fet?
Desenvolupament local
◉Reconèixer, detectar i investigar les necessitats i possibilitats de
desenvolupament econòmic dels municipis del Gironès

◉Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i
mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial,
cercant un creixement econòmic sostenible

◉ Contribuir a la millora de la ocupabilitat a través de la formació i l’assessorament
◉Promoure la cultura emprenedora i el sorgiment i consolidació d'iniciatives
empresarials a través de programes com el Reempresa o el Catalunya Emprèn

◉Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de l'economia social i cooperativa, Ateneu
cooperatiu de les Terres Gironines

◉Donar suport al comerç de proximitat, en la seva modernització i consolidació
empresarial i dinamitzar els eixos comercials de les poblacions del Gironès,
potenciant l’Associacionisme i la gestió dels espais urbans

◉La promoció i dinamització de polígons d’activitat econòmica (PAE) al Gironès
◉Suport als projectes SITMUN i INVEST
◉Elaboració de censos empresarials i posicionar-los a la plataforma d’Instamaps
◉Establir politiques de formació i ocupació
◉Reforçar la cooperació entre administracions i sumar esforços amb els agents
implicats en el projecte de desenvolupament local

◉Avaluar les necessitats dels serveis de promoció econòmica de la comarca
◉Informació, comunicació, gestió i seguiment de subvencions
◉Constitució de Consells de treball i espais de reflexió dirigits a Ajuntaments i al
teixit empresarial

◉Planificació estratègica: avaluació, seguiment i comunicació

Què hem fet?
Línies estratègiques 2018
1. Impulsar la concertació territorial
Per tal de reforçar la cooperació entre administracions es va fer una primera ronda de
contactes del de 2018 amb els diferents ajuntaments per realitzar una presentació de
l’àrea de promoció econòmica del Consell i conèixer els serveis dels quals disposa
cada ajuntament i les seves àrees de promoció econòmica, amb el fi d’implementar
un pla d’accions que compleixi les expectatives de la comarca a partir de les visites
de prospecció econòmica.

2. Donar suport en la dinamització de
l’activitat econòmica
Per tal de sumar esforços amb els agents del territori i augmentar la cooperació entre
les administracions locals de l'àrea del Gironès, s’ha creat l’espai de reflexió
permanent, el Consell Assessor. S'han realitzat un total de 4 reunions amb tots els
representants polítics o tècnics de l'àrea, el Conseller de Promoció Econòmica, la
Gerent i les tècniques de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès,
reunions anomenades Consell Assessor, un espai a curt, mig i llarg termini, que
permet la trobada de tots els agents implicats en la promoció econòmica del territori
de forma per impulsar projectes aturats o oblidats, millorar productes existents i crear
nous propòsits que responguin a la realitat i a les necessitats de la comarca.
Des de l’àrea s’ha creat el catàleg de dinamització comercial de Nadal, s’ha enviat a
les poblacions perquè tinguin una guia alhora de realitzar activitats de dinamització
comercial al Nadal, un suport alhora de realitzar-les i un assessorament personalitzat.

Què hem fet?
Línies estratègiques 2018
3. Planificació estratègica
El pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la
comarca del Gironès, contractat l’any 2018 a l’empresa UTRANS de Barcelona,
permetrà definir el marc estratègic global de la comarca, identificar les línies territorials
a seguir i veure com es poden articular entre elles per actuar en el desenvolupament
local i la generació d’oportunitats d’ocupació. Per contribuir en aquest seguiment,
aportar experiències, marcar el camí a seguir, avaluar el seguiment i millorar-ne la
comunicació, entre d’altres factors sorgeix el Grup impulsor. La composició d’aquest
grup d’experts i expertes de treball establirà col·laboracions amb aquest seguiment del
projecte, aportant idees, coneixement i criteri de decisió; formant part del Grup
Impulsor del Pla Estratègic del Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació i tenint
les següents funcions i objectius:

◉Dinamitzar el teixit empresarial
◉Projecte Consell Escola
◉Butlletí digital

Dinamitzar el teixit empresarial
Degut a la importància de la creació d’un cens empresarial del Gironès, disposant d’una
bases de dades que permeti estudis de millora i propostes de valor per establir plans
d’acció per les zones industrials i dinamitzar comercialment els centres urbans, es crea
un cens empresarial en format digital a través de la plataforma Instamaps. Actualment
s’ha treballat amb les poblacions de Sant Gregori, Canet D’Adri, Sant Martí de Llémena,
Bescanó, Fornells de la Selva, Aiguaviva, Sant Julià de Ramis, Quart i Bordils.

Què hem fet?
Línies estratègiques 2018
Projecte Consell Escola
El projecte consisteix en la creació de dues jornades, la primera de caràcter explicatiu
sobre la importància del petit comerç a la població i una segona que consisteix en una
gimcana pels establiments comercials de la vila per conèixer i observar les premisses
tractades i on s’explicarà una llegenda i hauran de relacionar-ho, solucionar-ho amb
equip per obtenir un premi.
El projecte serà personalitzat per cada població per fer-ho més interessant pels nens.
Al llarg de la primera xerrada realitzada per l’AODL també hi participen el Conseller del
Consell Comarcal del Gironès de promoció econòmica, el Regidor de Cultura de Cassà
de la Selva, el centre educatiu, la Unió de botiguers de la vila i les tècniques de
promoció econòmica del Consell Comarcal i de l’ajuntament de Cassà.
El segon torn de la jornada es desenvolupa al mes de desembre amb els mateixos
alumnes que ara realitzen quart de primària. Es realitza una gimcana per la població on
es realitzen dos grups de 26 nens i nenes. Es visiten 4 comerços per grup i es treballa el
contacte amb el botiguer. Els alumnes han preparat prèviament a l’escola unes
preguntes i les qüestionen amb el botiguer.
Es tracten valors com l’emprenedoria, la valentia i el significat de tenir un negoci propi.
El final de la jornada, es realitzen els parlaments polítics per part del Conseller de l’àrea
de promoció econòmica del Consell Comarcal del Gironès, l’Alcalde i el Regidor de
Cassà de la Selva, també es va comptar amb la col·laboració de l’Associació de
Comerciants que va obsequiar els participants amb un llapis de memòria.

Actualment s’està amb tràmits amb els tècnics d’educació corresponents per realitzarho a la resta d’escoles de Cassà de la Selva, finalitzar el projecte amb altres municipis
del pla de treball inicial a l’escola de Cassà que ja ha participat, a l’escola de Bescanó i a
les escoles de Quart. S’anirà ampliant el nombre de jornades conforme anem avançant
l’any 2019.

Butlletí digital
S'ha creat un canal informatiu de comunicació amb les àrees de promoció econòmica
dels 27 municipis que formen el Gironès, la creació d'un butlletí digital té una
periodicitat inicial bimensual establerta i envia comunicacions amb qüestions
interessants relacionades amb la promoció econòmica al territori.
El butlletí engloba temàtiques interessants de cada municipi, activitats relacionades
amb la promoció econòmica o programes que els hagin funcionat, serveis i projectes
que es realitzen des de l’equip de promoció econòmica del Consell Comarcal del
Gironès.
El projecte es realitza per millorar la comunicació dins l’àrea de promoció econòmica
del Consell envers els Ajuntaments de la zona. Millora la visió global de comarca, la
qualitat de la informació, incentiva a realitzar noves propostes i millora els canals de
comunicació entre Ajuntaments i entre Ajuntaments i Consell. S’han editat 6 butlletins
al 2018.
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Serveis a les empreses

•6 atencions personalitzades d’assessorament i orientació d’emprenedors.
Accions: 6
Col·lectiu: emprenedors de la comarca
Dates: De desembre 2017 a desembre 2018

Emprenedoria
El servei d’emprenedoria s’inicia amb una entrevista presencial i personalitzada. Durant
aquesta primera sessió pots explicar el teu projecte empresarial i plantejar els dubtes
que necessitis resoldre.
L’assessorament és telefònic, via mail o personalment al Consell Comarcal quan un
emprenedor ho requereix per crear, emprendre o consolidar el seu negoci.
També s’ha realitzat una Ponència de la Xerrada "De la idea de negoci al pla d'empresa"
o "Iniciativa emprenedora", Expojove 2018.
Accions de Sensibilització realitzades:

• Servei Emprenedoria:
• Xerrada"De la idea de negoci al pla d'empresa" a la Fira ExpoJove 2018 de la

Fira de Girona a col·lectiu públic en general però especialment pensada per al
jovent.
Accions: 1
Col·lectiu: públic en general però especialment pensada per al jovent
Assistents 14 alumnes

Reempresa
Elaboració de l’oferta de cessió, orientació en la determinació del valor del negoci,
assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa, estudi de l’empresa,
recerca de compradors, assessorament en la negociació i en la documentació, etc.

• 10 atencions personalitzades d’assessorament i orientació d’emprenedors.
Accions: 10
Reemprenedors atesos: 8
Cedents atesos: 2
Col·lectiu: emprenedors i cedents de la comarca
Processos reempresa: 1
2 Formacions

Què hem fet?
Programes de formació i orientació
1. Programa Treball i Formació
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès, es porta a
terme el programa Treball i Formació amb l'objectiu de fomentar la ocupabilitat de les
persones amb més dificultat per incorporar-se al mercat de treball. Especialment les
persones més grans de 45 anys que es trobin en situació d'atur de llarga durada i que
no cobrin prestació o bé, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
Enguany, el programa dona experiència laboral a 34 persones per tal de realitzar
tasques als municipis de la comarca. El programa també preveu la realització d’una
formació transversal de 60 hores que faciliti la millora de la ocupabilitat de les
persones participants.
Aquest programa, que es coordina a través de l'àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Gironès, duu a terme diferents campanyes a diversos municipis
de la comarca. Els participants de la campanya "Endrecem al Gironès" , realitzen
tasques de neteja dels espais públics, tasques de manteniment i revisió dels espais
municipals, amb una durada dels contractes de 6 o 12 mesos. Una altre campanya que

es porta terme és la campanya “Millora de la recollida selectiva i de la convivència
ciutadana”, on es desenvolupen accions per afavorir la bona convivència,
sensibilització en la recollida de residus, mediació entre ciutadans, suport a
esdeveniments, etc... La durada dels contractes de les persones que realitzen aquesta
campanya és de 6 o 12 mesos. D’altra banda, també es porten a terme dues
campanyes dins el Consell Comarcal del Gironès. Una per tal de donar suport a la
campanya de pobresa energètica i l’altre, és la campanya de suport a l’arxiu comarcal i
la gestió documental, en aquests casos, els contractes són de 12 mesos.
Durant el temps que es desenvolupa el programa Treball i Formació, les persones
participants contractades pel Consell Comarcal del Gironès, participaran en una
formació transversal que els permet l'adquisició de competències per millorar les
possibilitats d'accés al mercat de treball un cop finalitzat el programa.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
cofinançament del Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE
de Catalunya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa
Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Municipis participants: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d'Adri, Cassà de
la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Llagostera, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de
Ramis i Vilablareix.
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2. Programa UBICAT al Gironès
Durant el 2018, s’ha executat el programa UBICAT al Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà,
Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. El programa ha inclòs actuacions
d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones
desocupades, inactives, i persones treballadores, preferentment, aquelles que es
troben en una situació de precarietat laboral.
A la comarca, durant l’any 2018, s’han atès un total de 53 persones. D’aquestes 47 eren
demandants d’ocupació i 6 sol·licitaven una millora laboral. De les 53 persones ateses,
33 formen part de col·lectius prioritaris i els 20 restants a població general.
En total s’han realitzat 509,75 hores d’atenció directe als participants. D’aquestes
418,25 hores han estat sessions individuals i les 91,5 hores restants han estat sessions
en grup de formació ocupacional.
En total s’ha aconseguit inserir a 22 persones, 1 ha aconseguit una millora laboral, 7 han
abandonat el programar abans de finalitzar i 23 han finalitzat el procés d’assessorament
sense col·locació al moment de finalitzar el programa.
De les 22 insercions realitzades durant l’execució del programa, 4 han estat
contractades en caràcter indefinit, 13 amb contractació temporal de menys de 6 mesos
i 5 han estat contractades per un període igual o superior als 6 mesos.

3. Espai Laboral Especialitzat
L'Espai Laboral especialitzat es realitza al municipi de Cassà de la Selva i es treballa
coordinadament entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva, el Consorci de Benestar
Social Gironès Salt i el Consell Comarcal del Gironès per afavorir que les persones que
presenten més dificultats d'inserció per el seu alt grau de vulnerabilitat rebin una
orientació i un acompanyament per afavorir la seva inserció laboral.

Aquest projecte té com a objectius principals:

• Oferir una atenció global en el procés de recerca i inserció laboral.
• Fomentar la formació professional
• Promoure un recurs /espai per infants i mares amb càrregues familiars
Durant l'any 2018, s'han atès un total de 54 persones, 33 dones i 21 homes. Amb cada
un d'ells s'han dut a terme una mitjana entre 5 i 6 hores d'atenció individual.
De les 54 persones aturades s'han incorporat al mercat de treball un total de 21
persones, 14 dones i 7 homes.
El treball conjunt entre els diferents actors del municipi de Cassà de la Selva permet
treballar de manera molt eficaç amb els col·lectius amb més vulnerabilitat a l'hora
d'incorporar-se al mercat de treball.

Ensenyament
Ajuts individuals de menjador (AIM):
4.989 sol·licituds rebudes, xifra que suposa un increment del 11.57%
respecte de les dades de l'any anterior en el mateix període.

Transport escolar:
53 rutes escolars
2.266 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 2068 alumnes.

Galeria de fotografies Ensenyament

Transport Escolar

Formació de coordinadors de
Menjador

Menjador Santa Eugènia

Transport Escolar

Ajuts econòmics
del servei de menjador escolar
Ajuts de menjadors per necesitats econòmiques i socials (AIM)
La convocatòria manté el concepte de COMPTACTACIÓ de l’ajut de menjador pels beneficiaris que així ho sol·licitin amb un màxim de 3 dies a la setmana. Això permet afavorir fer ús
del menjador sense cost durant un període del curs.
La novetat que s'introdueix en aquest curs escolar 2018/2019 és que les famílies monoparentals que ho acreditin presentant el carnet vigent, tindran la deducció de la renda familiar
de la quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar.
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Curs 18/19

Diferència

Sol·licituds

4989

5566

11,57%

Aprovats

4165

4516

8,43%

Denegats

824

1050

Distribució dels AIM, curs 2017/2018
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Alumnes amb dret a la
gratuïtat del menjador escolar
Gratuïtats de menjador a centres escolars públics
Per a aquest curs, actualment, hi ha 606 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 segons la Resolució ENS/1335/2018 de 15 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).
Pels alumnes que correspongui es descomptarà en tot cas l’ajut que hagi pogut rebre del Ministeri d'Educació.
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Alumnes amb dret a la
gratuïtat del menjador escolar
Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats concertats
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’estableix ajuts fins a un import màxim de 6,20 €/dia/alumne/a segons Resolució ENS/1335/2018 de 15 de juny, del Departament d’Ensenyament.
Pels 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 170 alumnes escolaritzats a centres escolars privats concertats de la comarca amb dret a l’ajut màxim.
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Gestió del transport escolar
col·lectiu, curs 2018/2019
Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats concertats
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 pel 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 2018/2019 aquests 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
Circuitos Ruri, SL
UTE TEISA-PACHECO

Amb aquests recursos tècnics i humans especialitzats aquest curs es realitza el
servei de transport escolar per a un total de 2.266 alumnes, dels quals 1.356 són
alumnat de secundària, 626 són alumnat d'infantil i primària i 284 són alumnat
d’educació especial, suposant un decrement poc significatiu del 2,6% respecte del
curs anterior, on 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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2
3
5
3
14
1
2
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Gestió del transport escolar
col·lectiu, curs 2018/2019
Ajuts màxims de menjador per a centres escolars privats concertats
Els centres escolars de la comarca que disposen de servei transport escolar col·lectiu pel seu alumnat, són els següents:
Centres d'educació especial
CEE Font de l'Abella
CEE Joan Riu
CEE La Maçana
CEE Mare de Déu del Carme
CEE Palau
Centres d'educació infantil i primària
Escola Agustí Gifre
Escola Aldric
Escola Bordils
Escola Domeny
Escola L'Aixart
Escola Les Falgueres
Escola Marta Mata
Escola Montserrat
Escola Puig d'Arques
Escola Taialà

Centres privats concertats d'educació infantil, primària i secundària
La Salle Cassà
La Salle Girona
Les Alzines
Sagrada Família
Vedruna
Centres d'educació secundària
Institut Carles Rahola i Llorens
Institut Cassà de la Selva
Institut Celrà
Institut Ermessenda (Can Prunell - Cartanyà)
Institut Jaume Vicens Vives
Institut Montilivi
Institut Narcís Xifra i Masmitjà
Institut Santiago Sobrequés i Vidal
Institut Vall de Llémena
Institut Vilablareix

Gestió del transport escolar
col·lectiu, curs 2018/2019
Ajuts individuals de desplaçament (AIDs), curs 2017/2018:

Distribució dels beneficis d’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'ajut pot arribar a cobrir tota la
despesa, una vegada descomptades els ajuts estatals percebudes pel mateix concepte.
Per aquest curs 2017/2018 han presentat sol·licitud 450 alumnes, que, en global, representa un decrement
insignificant del 0,4% respecte a les finalment presentades per al curs anterior, si bé hi ha hagut un
desplaçament de la tipologia de resolucions baixant un 50% el número de denegats i un 6% les sol·licituds
d'alumnat de primària i secundària, i augmentant en un 25% les sol·licituds d'ajuts d'Educació Especial.
238 sol·licituds corresponen a ajuts per 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.
188 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.
24 sol·licituds denegades per a no complir els criteris d'adjudicació.
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Gestió de menjadors escolars
curs 2018-2019
Des del curs 97/98 el consell comarcal gestiona el 34 % dels menjadors d’escoles públiques del Gironès
propiciant un estil participatiu dels agents interessats i una definició acurada del servei segons les
circumstàncies i necessitats del menjador i alumnes de l'escola. Així actualment el Consell Comarcal gestiona
el menjador per a 17 escoles.

Les empreses adjudicatàries dels serveis de menjador d’aquestes escoles són pel curs 2018/2019 les
següents: Catering Vilanova, S.L., Serhs Food Area, S.L., Capgir gestió de serveis, S.L. I Servei d'Àpats, S.L.
A més de l'Ajuntament de Vilablareix que 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 els usuaris de menjador han incrementat amb un 7 %
respecte el curs anterior.

Aquests usuaris de menjador són atesos per un total de 116 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 realitzem una Jornada de formació als coordinadors d’aquests
menjadors per a explicar, a més de 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 dels
usuaris del servei.
Cal tenir present que l’ increment dels usuaris té a veure directament amb el increment dels ajuts i gratuïtats
de menjador concedits. Al gràfic següent es mostra que aquest curs 2018/2019 els ajuts i gratuïtats atorgats a
les escoles on gestionem els menjadors han incrementat un 10,36% respecte el curs anterior, i les matrícules
d'usuaris del servei de menjador dels centres gestionats pel Consell també s'han incrementat un 4,13%.

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 Pla de Girona 17001516
Escola Sant Jordi Desvalls 17003471
Escola Santa Eugènia 17004335
Escola Silvestre Santaló 17003151
Escola Vila-Roja 17001954
TOTALS
* Dades desembre 2018

CURS
17/18
25
162
135
40
143
106
97
75
143
123
183
153
347
37
54
70
46
1939

CURS
18/19*
Increment
24
-4%
180
11%
160
19%
44
10%
150
5%
108
2%
90
-7%
84
12%
155
8%
135
10%
192
5%
177
16%
339
-2%
38
3%
59
9%
81
16%
52
13%
2068
7%

Gestió de menjadors escolars
curs 2018-2019
Altres dades d’interès:

◉ Subscrits Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt - el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt mitjançant els quals aquests ens aporten recursos
econòmics per a complementar ajuts de menjador comarcal per a determinat alumnat que,
des de la proximitat, valoren com a indispensable que disposen d'aquest complement
econòmic amb la voluntat de 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, la qual també aporta complements d'ajuts
de menjador.

AIMs i GRATs aprovats

Matrícules
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◉ L’èxit del servei de menjador és possible pel treball en xarxa de tots els agents i
administracions interessades, i des del qual es propicia un marc de relació i avaluació
continua del servei al llarg del curs a través de les comissions de seguiment del menjador.

◉ Durant l'any 2018 s'han subvencionat millores necessàries pel bon funcionament del servei
de menjador en alguns dels menjadors escolars gestionats pel Consell. Les millores
prioritzades aquest any han estat la compra de taules calentes, jocs de fusta pel pati, armaris
auxiliars i canvi de piques d'un office.

1000

500

0
Curs 17/18

Curs 18/19

Clica aquí per
visitar el web del Servei

Servei de Català
L’any 2018 es van complir 25 anys de la creació del Servei Comarcal
de Català del Gironès. Per aquest motiu, en aquesta memòria, de
manera extraordinària, no farem un repàs només de l’últim any, sinó
d’aquests 25 anys de vida del Servei.

Galeria de fotografies Servei de Català
Voluntariat per la Llengua

Dictat Popular

25 anys del Servei Comarcal
de Català del Gironès

25 anys del Servei Comarcal
de Català del Gironès

Cursos Català

Classe de comunicació

Nit Digital

Partida de scrabble

Què hem fet?
Cursos de català

Foment de l’ús: llengua, cultura i cohesió

Cursos presencials: 319
5.500 alumnes
Poblacions: Sarrià de Ter, Sant Gregori, Bescanó, Llagostera, Sant Jordi Desvalls, Flaçà,
Madremanya, Cassà de la Selva, Bordils, Celrà, Campllong, Quart, Sant Julià de Ramis,
Cervià de Ter, Vilablareix, Girona (Consell Comarcal)
Cursos a distància i parla.cat: 57 cursos a distància – 11 cursos amb Parla.cat

Campanyes i activitats

Assessorament lingüístic

1999: Campanya "El teu nom en català al DNI” a Cassà de la Selva
2005: Curs d’història de Catalunya a Cassà de la Selva
2007-2018: Espectacle Poemes del Món a Cassà de la Selva i Llagostera
2008-2018: Participació a Expojove
2008: La Queta sona!
2016: Atrapa la falta!
2017: Xerrada “Recursos lingüístics a l’abast de tothom”
Xerrades i conferències

Processos de selecció de personal en ajuntaments i entitats: Aiguaviva, Bescanó,
Bordils, Cassà, Campllong, Canet d’Adri, Celrà, Cervià, Flaçà,
Fornells, Llagostera, Sant Gregori, Sant Martí Vell, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de
Ramis, Quart, Vilablareix, Consell Comarcal del Gironès, Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, Escola de Música del Gironès i Les Bernardes.
Sessions de recursos lingüístics, criteris de redacció, models de documents, etc. per a
personal de l’Administració local i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

2008: “Com fer de Catalunya casa teva” a càrrec de Matthew Tree
2009: “La llengua és una font de plaer” a càrrec de Màrius Serra
2012: “La llengua i la cultura catalanes. Expectatives d’un futur incert” a
càrrec de Josep M. Fonalleras
2013: “Les llengües dels catalans” a càrrec de M. Carme Junyent
2013: Taula rodona “La marea verda: cultura i llengua a les illes” en el
marc del Correllengua de Llagostera
2014: Taula rodona “La música en català a debat” en el marc del
Correllengua a Llagostera
2016: Presentació de Set dies al llac amb Núria Martí
2017: Commemoració de l’Any Bertrana. Xerrada “Aurora Bertrana: la dona
que estimava els salvatges” a càrrec d’Adriana Bàrcia

Què hem fet?
Difusió

Acte de celebració dels 25 anys del SCC del Gironès

Espais radiofònics: píndoles de llengua a Ràdio Vilablareix, Ràdio Cassà, Ràdio Sant
Gregori, Ràdio Celrà i Ràdio Sarrià que analitzen aspectes diferents de l’ortografia, el lèxic
o la morfologia; curiositats lingüístiques

L'acte es va celebrar el dia 17 de novembre, a les 11.30 h, al Consell Comarcal del Gironès. Va
comptar amb la presència i les intervencions d'Ester Franquesa, directora general de Política
Lingüística i presidenta del CPNL; Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès; Martí
Vallès, alcalde de Cassà de la Selva, en representació dels alcaldes de la comarca; Xavier Albertí,
empresari compromès amb la llengua i usuari del Servei; Salva Gallego, exalumne del curs de català
en línia Parla.cat; Mercè Badosa i Gustau Carbonell, exalumnes del curs de català del nivell C2, i
Carme Xifre, voluntària per la llengua.

Voluntariat per la llengua (2004-2018)

Conduït pel periodista Mateu Ciurana, va començar amb les paraules del president del Consell
Comarcal del Gironès, que va donar la benvinguda als assistents i va agrair la feina feta per totes les
persones que han format part del SCC del Gironès al llarg d'aquests 25 anys.

Des del 2004 es desenvolupa a diversos municipis del Gironès: Celrà, Campllong, Cassà,
Llagostera, Flaçà, Bordils, Sant Gregori i Sarrià de Ter, i ja hi han participat més de 600
persones, entre voluntaris i aprenents. També s’ha col·laborat amb la Fundació Elna i, des
del 2015, amb la Fundació Ramon Noguera, on s’han constituït 47 parelles.
Diverses entitats col·laboradores a la comarca ofereixen avantatges amb el carnet de
VxL: Cineclub Vuitimig de Cassà de la Selva, Teatre del Casino Llagosterenc, Museu de la
Terrissa de Quart, Cicle de Teatre Escenaris del Gironès, Scrabble Celrà, König de
Vilablareix, Colla Gegantera de Fornells de la Selva.
Algunes presentacions de les parelles lingüístiques s’han fet en el marc d’un acte públic.
En destaquem la xerrada de Mattew Tree, a Cassà, el 2008, i a Celrà i a Bescanó, el
2009; de Màrius Serra, a Cassà de la Selva, el 2009; o les taules rodones en el context
del Correllengua a Llagostera, els anys 2013 i 2014

A continuació, la directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL va fer un repàs de
l'acció del Govern en matèria de política lingüística dels darrers 25 anys i va destacar la importància
de la feina del CPNL i la participació de les administracions locals, de la complicitat del món
socioeconòmic i associatiu, del paper de l'equip tècnic i docent del CNL, de les parelles del VxL, etc.
durant aquests anys: «Les llengües són més que això, enllacen les persones de manera invisible, mai
no resten sinó que sumen. La nostra tasca és connectar la gent que viu al país, amb tota aquesta
tasca extraordinària que fan des dels professors als alumnes, passant pels voluntaris i els
administratius».
L'alcalde de Cassà de la Selva va ressaltar el paper de les administracions locals en la normalització
lingüística i Xavier Albertí va explicar la seva relació personal i professional amb el
Servei Comarcal de Català del Gironès i va encoratjar tothom a seguir treballant per la llengua en
l'àmbit de l'empresa.

L'acte va comptar amb les actuacions musicals de FoK, Salva Gallego i Sotrac, que van fer aplaudir
un públic completament entregat, i va acabar amb un petit refrigeri per a tothom.
Finalment, es van poder visitar dues exposicions: "Pompeu Fabra. Una llengua completa"
i una mostra de publicacions, fotografies i dades que il·lustren la tasca feta per aquest servei des del
1993 fins ara per fomentar el coneixement i l'ús de la llengua catalana a la comarca.

Medi Ambient
Entregat l'Estudi de diagnosi i valoració d'alternatives als sistemes actuals
de recollida selectiva als municipis que tenen delegat el servei de recollida
de residus al Consell Comarcal del Gironès
S'inicia la redacció dels blocs segon i tercer 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
Sant Andreu Salou s'afegeix al sistema de recollida de càrrega lateral
Es realitzen els encàrrecs de creuament de dades cadastrals de les franges
de protecció d'incendis de Cervià de Ter, Llagostera i Viladasens

Galeria de fotografies Medi Ambient
Comptabilitat energètica

Pobresa Energètica

Modificació plànols de
delimitació CDT

Resum Global de residus
del Gironès, any 2018

Informe La Vola

Educació Ambiental

Inventari de Camins a Juià

Taller ambiental a Bordils

Galeria de fotografies Medi Ambient
Servei de recollida d’aparells
elèctrics i electrònics

Xerrada recollida de residus
a Campllong

Compostador de 300 litres

Deixalleria Sarrià de Ter

Web del SuperGironès

La cuineta

Lot de bosses per recilar

Taller “Com millorar la
recollida selectiva”

Què hem fet?
Gestió de residus municipals

Gestió i planificació ambiental

L’objectiu de la gestió de residus municipals és la licitació, contractació i definició de les
condicions del servei amb la posterior coordinació i seguiment de la qualitat.

S'inicia la redacció dels inventaris de camins públics municipals dels blocs segon i
tercer (Campllong, Sant Andreu Salou, Celrà, Sant Martí Vell, Juià, Sant Julià de Ramis i
Medinyà) per a la seva aprovació inicial.

S'ha finalitzat i entregat l'Estudi de diagnosi i valoració d'alternatives als sistemes
actuals de recollida selectiva a la comarca del Gironès a cadascun dels municipis que
tenen delegat el servei de recollida de residus al Consell Comarcal del Gironès, que ha
estat realitzat per l'empresa Lavola.
El municipi de Sant Andreu Salou substitueix els contenidors de recollida selectiva
tipus iglú i el rebuig soterrat pel sistema de càrrega lateral.
Es substitueixen de forma progressiva els contenidors de recollida d'oli usat d'alguns
municipis per contenidors taronges on es llença l'oli en ampolles de plàstic d'un sòl ús.
El software de deixalleries permet registrar més de 64.000 aportacions de residus a les
deixalleries de la xarxa comarcal de deixalleries del Gironès.
Assessorament tècnic de suport a les tasques de l'Àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Llagostera, amb especial dedicació al tractament de dades del sistema
de recollida porta a porta del municipi i l'elaboració d'informes de bonificació fiscal.

Aprovació inicial i fase d'exposició pública dels inventaris de camins públics municipals
del primer bloc (Sant Gregori, Canet d'Adri i Sant Martí de Llémena).
S'aprova el Reglament regulador del servei comarcal d’obertura i manteniment d’una
franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de
manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu
la llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves modificacions.
Es prepara la licitació del Servei públic d'obertura i manteniment de les franges de
protecció d'incendis d'Aiguaviva, Sarrià de Ter i les Brugueres de Quart.
S'actualitzen els plànols de delimitació de Viladasens, Cervià de Ter i Llagostera.
Es realitza l'encàrrec de creuament de dades cadastrals per a la notificació als
subjectes obligats a realitzar les franges de protecció d'incendis dels municipis de
Viladasens, Cervià de Ter i Llagostera.
S'actualitza el plànol de delimitació per a la protecció d'incendis forestals de Cassà de
la Selva per incloure la modificació de la franja de protecció d'incendis del sector
Refugis de les Gavarres.

Què hem fet?
Educació Ambiental
L'objectiu de l'educació ambiental Fomentar valors ambientals i donar a conèixer el
patrimoni natural del Gironès entre els escolars de la comarca. Coordinar i executar
campanyes de sensibilització en foment de la recollida selectiva.

Programa d’Educació per al Desenvolupament Sostenible
El curs 2018/19un total de 2.598 alumnes han participat en alguna de les 34 activitats
que ofereix el Programa educatiu per al desenvolupament sostenible.
Enguany s’ofereixen 2 noves visites guiades: “Descobrim el Llémena: de Llorà a Santa
Afra pel Camí Ral” (Sorbus) i “Productes de les Gavarres: farina, calç, terrissa i gel”
(Consorci de les Gavarres); i 6 nous tallers: “Com millorar la recollida selectiva al nostre
municipi” (La Vola), “Anellament d’ocells i matemàtiques” (La Copa), “Les tres erres” (La
Copa), “Fem de xefs pels ocells” (La Copa), “Gestionem els residus de paper” (Fundació
Drissa) i “Mou-te pel medi ambient” (Fundació Drissa).

Un total de 32 centres d’ensenyament de la comarca han realitzat activitats de
coneixement del medi o de sensibilització ambiental.
Un guia de l’empresa Sorbus amb un grup d’escolars durant la visita “Girona, ciutat
natural”.

Campanya de sensibilització per a la millora de la recollida
selectiva
L’objectiu de la campanya és el de presentar els resultats de l’estudi “Diagnosi del
servei de recollida i valoració d’alternatives al model actual de recollida” i recollir
opinions ciutadanes i propostes de millora de cara a la preparació del nou Plec de
gestió de residus del Gironès.
Un total de 533 alumnes de 9 centres d’ensenyament han participat de tallers
educatius on s’han explicat els 3 models de recollida de residus contemplats a la
Diagnosi: contenidors a la via pública, porta a porta i mixt
S’han realitzat un total de 6 tallers participatius adreçats a la ciutadania per explicar i
exposar els resultats de la Diagnosi.

Campanya de compostatge casolà
8a fase d'implantació del compostatge casolà que es realitza a la comarca en la que
hi ha participat els municipis de Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Fornells
de la Selva, Llambilles, Madremanya, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de
Ramis, Sant Martí de Llémena.
S'han instal·lat un total de36 compostadors. Actualment, al Gironès 820 habitatges
gestionen els residus orgànics domèstics amb compostador.

Clica aquí per
visitar el web del SuperGironès

Què hem fet?
Campanya de presentació del nou servei de recollida i
reutilització d’aparells elèctrics i electrònics

Campanya per millorar la qualitat de l’orgànica recollida
selectivament

A mitjans de novembre es posa en marxa un servei de recollida gratuïta a
domicili(amb trucada prèvia) d’aparells elèctrics i electrònics que encara funcionen i
poder ser reutilitzats a Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis-Medinyà.

L’objectiu de la campanya és el de reduir el nombre d’impropis presents en l’orgànica,
majoritàriament bosses de plàstic. S’adquireixen 15.000 rotlles de 30 bosses
compostables cadascun per a un total de 2.600 habitatges que participen activament
en la recollida selectiva de l’orgànica.

Les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Sant Gregori i Sarrià de Ter, també
recolliran aquests aparells que es destinaran al mercat de 2a mà de la deixalleria de
Sarrià de Ter, on se’ls fa una posada a punt i es posen a la venda amb una garantia de 6
mesos.
El dimecres 21 de novembre, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus, es va presentar el nou servei a la deixalleria de Sarrià de Ter, amb visites
guiades a la deixalleria i la participació d’alumnes a tallers de restauració de mobles i
desballestament d'ordinadors.
Per informar la ciutadania sobre la posada en marxa d’aquest servei, s’han lliurat díptics
i cartells informatius entre els municipis implicats i s’han emès falques de ràdio

Les bosses compostables s’han lliurat a través de punts informatius i posteriorment a
través de l'Ajuntament de cada municipi adscrit al servei de recollida de la FORM i/o
altres establiments públics.

Web del Supergirones
S’ha posat a disposició de la ciutadania el web www.supergirones.cat, a través del qual
es pot trobar informació sobre: (1) Com contribuir a la recollida selectiva del
paper/cartró, vidre i envasos i (2) Com afecten els residus que generem al canvi
climàtic
La comparació de diferents models de recollida de residus (contenidors de càrrega
lateral, porta a porta o mixt), així com avantatge si inconvenients de cadascun d’ells
Actualitat i notícies sobre la celebració de tallers i xerrades informatives als municipis
de la comarca. En aquest portal també hi ha disponible la Diagnosi per valorar
alternatives als sistemes actuals de recollida de residus als municipis del Gironès.

S’ha fet publicitat del web Supergirones a través de falques de ràdio a Ràdio Flaixbac i
Cadena SER Girona.

Clica aquí per
visitar el web del SuperGironès

Què hem fet?
Enquesta on-line de valoració

Targetes d’accés a les deixalleries comarcals

A través del web www.supergirones.cat també s’ha habilitat una enquesta de
valoració, per tal de copsar el sentiment de la ciutadania de cara a plantejar un nou
model de gestió de residus. Totes les enquestes rebudes han rebut un lot de bosses de
ràfia per ajudar a separar el paper/cartró, vidre i envasos a casa

La següent taula mostra el total de targetes expedides per l’Àrea de Medi Ambient
durant el 2018:

Municipi

Compromís Cívic per a la recollida selectiva
Els ajuntaments de Campllong, Llambilles, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena,
juntament amb l’Àrea de Medi Ambient, segueixen bonificant aquelles persones i
comerços que signen el Compromís cívic a favor de la recollida selectiva i per a la
reducció de la fracció resta. La següent taula mostra el nombre de compromissaris a
cadascun dels ajuntaments:
Municipi
Campllong
Llambilles
Sant Gregori (comerços)
Sant Martí de Llémena
TOTAL

Compromissaris
37
31
19
15
102

Aiguaviva
Bescanó
Cassà de la Selva
Girona
Madremanya
Quart
Salt
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis-Medinyà
Sant Martí de Llémena
Sarrià de Ter
TOTAL

Targetes
particulars

255
8
5
70
67
75
5
77
562

Targetes
comercials
1
1
9
4
2
1
2
3
4
27

Què hem fet?
Gestió energètica
L’objectiu de la gestió energètica és poder oferir:

•
•
•
•

Servei de comptabilitat energètica per als municipis.
Redacció i actualitzacions dels Plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES).
Contractació centralitzada dels subministraments energètics.
Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica energètica.
Visites d'avaluació energètica domèstiques.

Actualment es gestionen 484 punts de subministrament elèctric de 19 municipis de la
comarca amb el Servei de comptabilitat energètica, que emet informes anuals de
millora continuada de la contractació i l'estalvi energètic dels equipaments i
enllumenats municipals.
Durant el 2018 s’han gestionat els ajustos de potència proposats que han suposat un
estalvi anual de 27.200 €.
S'han detectat i gestionat errors de facturació per valor de 27.500 € durant el 2018 i un
total de 62.300 € des del 2015.
Durant el 2018 s'han enllestit els treballs de redacció dels informes de seguiment dels
PAES de Canet d'Adri i Cervià de Ter.
A 2018 s'ha contractat el subministrament elèctric amb l ACM.

El Consell Comarcal del Gironès, dins la campanya “Del Pla a l’acció” (2018-2019) de la
Diputació de Girona, posa en marxa els punts d’informació energètica municipals
adreçats a la ciutadania.

Des del mes d’octubre del 2018 fins al setembre del 2019 el técnic del l’agència de
l’energia del Consell Comarcal del Gironès, es desplaça mensualment als municipis de
Llagostera, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, i Madremanya, per donar
assessorament en la despesa energética a la llar, en la instal.lació d’energies renovables
als habitatges i dels avantatges del cotxe elèctric.
El projecte comarcal de prevenció i pal.liació de la pobresa energètica ha realitzat 100
auditories energètiques a les llars.S’ha creat el centre coordinador del Gironés i el
centre coordinador de Salt, per incloure dins el projecte comarcal les accions del
Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona . S’han
atés 76 consultes dels técnics de primària. S’han realizat el seguiment a 33 llars
auditades al 2016, amb el suport de Càritas. S’ha realitzat una xerrada oberta de
sensibilització sobre l’estalvi energétic a Sant Gregori amb la col.laboració de Càritas i
una assessorament personalitzat a 10 casos de pobresa energética a Salt amb la
col.laboració de Creu Roja. S’han invertit 2.596 € en els kits d’estalvi energetic
instal.lats a les llars. L’estalvi estimat anual per substitució de lluminàries més eficients
a les llars s’ha estimat en 1.685 €, en el total de les 69 llars on s’ha realitzat actuació de
canvi lluminària . S’han gestionat 124 Bons Socials, que suposaran un estalvi anual de
13.328 €. L’estalvi aconseguit en l’assessorament tarifari ( ajust de potència, canvi de
mercat lliure a mercat regulat, eliminació de serveis extres innecesaris, contractació de
discriminació horària) s’estima en 6.750 €.

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 2018

Què hem fet?
Certificats electrònics
Entitat de registre t-CAT

Assistència als ajuntaments en eadministració

S'han emès 323 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
Identificació i signatura (CPIXSAC) – Classe 1
Segell electrònic (CDA_SENM) – Classe 1
TOTAL

Quantitat
9
1
172
125
16
323

10/01/2018 Aj. de Sant Joan de Mollet Consulta renovació CDA
15/01/2018 Aj. de Sant Andreu Salou Targeta t-CAT
01/02/2018 Aj. de Sant Martí Vell Instal·lació CDA
05/02/2018 Aj. Aiguaviva Canvi fitxa subscriptor Error targeta t-CAT
06/02/2018 Aj. Aiguaviva Sol·licitud targeta t-CAT
26/03/2018 Aj. de Sant Jordi Desvalls Revocació targeta extraviada. Sol·licitud nova targeta
11/04/2018 Aj. de Canet d'Adri Perfil del contractant
09/05/2018 Aj. de Canet d'Adri Perfil del contractant
23/05/2018 Aj. de Cervià de Ter Implementació CDA
13/06/2018 Aj. de Sant Martí Vell Instal·lació segell electrònic
27/07/2018 Consorci Benestar Social Sol·licitud nova targeta
03/08/2018 Aj. de Salt Perfil del contractant
14/09/2018 Aj. de Madremanya Consulta PDCP
17/09/2018 Fundació UdG Consulta targetes t-CAT
04/10/2018 Aj. Canet d'Adri Sol·licitud segell electrònic
12/11/2018 Aj. de Cervià de Ter Alta PSCP i contractació
14/12/2018 Aj. Aiguaviva Consulta targeta de seu
14/12/2018 Aj. Llambilles Implementació CDA
17/12/2018 Aj. Aiguaviva Consulta emissió targeta de seu
20/12/2018 Aj. Aiguaviva Canvi fitxa subscriptor
20/12/2018 Aj. de Viladasens Sol·licitud nova targeta amb càrrec

Què hem fet?
Servei
e-NOTUM
e-NOTUM
e-NOTUM
e-NOTUM
e-NOTUM
e-NOTUM
e-TAULER
e-TRAM
e-TRAM
e-TRAM
e-T RAM
Perfil de
contractant
Perfil de
contractant
Registre públic de
contractes
Registre públic de
contractes
Registre públic de
contractes
Registre unificat
Registre unificat
T-CAT
T-CAT
T-CAT
T-CAT
T-CAT
T-CAT
T-CAT

Subservei
Notificació
Notificació
Notificació
Notificació
Notificació
Notificació
Edictes intems
Insta•lacions juvenils
Instància genèrica
Queixes, suggeriments i
propostes
Solticitud d'accés a la informació
pública

Actuacions
Acceptada
Dipositada
En error
Rebutjada sense accés
Rebutjada sense acció
Visualitzada
Edictes publicats
Instablacions juvends
instància genèrica

Adjudicat
Formalitzat

Num
1.067
51
2
363
78
4
95
3
459

Servei

Subservei

Via Oberta

Antecedents Penals

Via Oberta

Demandants d'ocupació (SOC)

Via Oberta

Deutes amb la Seguretat Social
i situació d'alta
Deutes amb la Seguretat Social
i situació d'alta
Discapacitats (ICASS)
Identitat (sense dades de
residéncia)
Obligacions tributàriesidomich
fiscal (AEAT)
Obligacions tributàries i
domicili fiscal (AEAT)
Padró municipal d'habitants

Via Oberta

Padró municipal d'habitants

Via Oberta

Padró municipal d'habitants

Via Oberta

Prestacions per desocupació
(SEPE)

Via Oberta
Via Oberta
Via Oberta

Queixes, suggeriments i propostes

9

via Oberta

Solficitud d'accés a !a informació
pública

1

Via Oberta

Contracte menor

1

Via Oberta

Obert

6

Contractes d'emergències

Contractes d'emergències

1

Menor

Menor

34

Obert

Obert

5

Entrades
Sortides
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC
EC-SECTORPUBLIC

Entrades
Sortides
Certificats d'aplicació
Certificats de segell electrónic
Certificats de servidor
Certificats d'entitat
Operador T-CAT
T-CAT amb càrrec
T-CAT en Programan

4.379
4.962
1
1
1
18
3
4
29

Actuacions
Consulta d'inexistència
d'antecedents per delictes sexuals
Certificat de perceptor de
prestacions
Alta laboral a data concreta
Situació de deute
Dades bàsiques
Consulta d'identitat sense dades de
res(dencia
Obligacions tributàries per a
subvencions i ajuda
Obligacions tributàries segons llei de
contractes
Consulta del nombre de convivents
Dades de convivència d'un titular
(Volant de convivència)
Dades d'empadronament d'un titular
(Volant de padró)
Imports de prestacions actuals

Num
52
2
3
99
2
74
4
75
1
398
3
6
18.003

Clica aquí per
visitar el web Infoparticipa

Què hem fet?
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 nivell de Catalunya, només 6 Consells Comarcals compleixen amb més del 75% de
compliment. Per ordre:

•Alt Penedès, 93,88%
•Gironès 91,84 %
•Vallès Occidental 91,84 %
•Osona 85,71 %
•Vallès Oriental, 77,55 %
•Baix Llobregat, 75,51

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

El Consell Comarcal del Gironès és l'únic de les comarques gironines que rep el segell
Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la informació.
El Segell s'obté sempre que es compleixin més d'un 85% dels 49 ítems proposats per
l'organisme avaluador.
2016
Menció
77,55%
2017
Segell
89,80%
2018
Segell
91,84%

Evolució de l’índex Infoparticipa
49 indicadors (2018)
45 indicadors
informats
91,84% de
compliment

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

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

Segell

Segell

Menció

Clica aquí per visitar el web
Zona Jove Gironès

Joventut

Què hem fet?
En construcció

Clica aquí per visitar el web
Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt

Serveis Socials

Què hem fet?
En construcció

Consell Comarcal
del Gironès

Alguna pregunta ?
Ens pots trobar a

C/ Riera de Mus, 1 Girona

www.girones.cat

@ccgirones

