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SERVEIS
TÈCNICS
L’assistència tècnica eficaç i
econòmica pels Ajuntaments de la
comarca.

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Cooperació i assistència tècnica als municipis
Projectes i obres municipals
Protecció civil i autoprotecció
Informació i suport municipal
Serveis transferits de la Generalitat de Catalunya
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
Oficina d'habitatge
instal·lacions juvenils
Prevenció i control ambiental de les activitats
Béns culturals d'interès local
Planejament i gestió urbanística

Cooperació i assistència tècnica als
municipis
Assistència tècnica a través de la redacció de projectes,
direccions d’obres, seguiment d’obres, coordinacions
dels plans de seguretat i salut, informes tècnics i
assessorament.
Projectes personalitzats. Suport i recolzament a les
intervencions municipals.
Destinataris:
Els Ajuntaments de la comarca

Cost del servei:
Segons tarifes aprovades pel Consell Comarcal, en
general amb una bonificació del 50 % respecte del
barem orientatiu dels col·legis professionals.

Projectes i obres municipals
Els projectes i obres municipals requereixen d’un
plantejament racional i d’una gestió eficaç.
Assistència personalitzada i individualitzada per a cada
ajuntament, atès que les obres són del consistori i
aquest és qui les executa.
Projectes de qualitat amb veritable control de la despesa.
Prestacions:






Redacció de projectes (edificació, enderroc, obra
civil, urbanització, legalitzacions, d’indústria,
llicències ambientals, estudis de seguretat i salut)
Direcció d’obres (control d’execució, seguretat i
salut en el treball, control de costos, control de
qualitat, execució sostenible)
Contractació d’obres (licitació i contractació d’obres
públiques (redacció dels plecs, seguiment de
l’expedient administratiu...), seguiment i control del
compliment de les condicions del plec.
Serveis cartogràfics (aixecaments topogràfics,
aixecament
d’estat
actual
d’edificacions,
replantejaments...)

Planejament i gestió urbanística
Una bona planificació i gestió urbanística és la garantia
d’una evolució sostenible del territori i un dels motor
principals de desenvolupament econòmic.
Un bon planejament garanteix una gestió urbanística
responsable i transparent.
Prestacions:

Sol·licitud de prestació de servei:
A partir d’una petició per escrit de l’Ajuntament es
programa entrevista sobre el terreny o a les
dependències municipals per delimitar l’encàrrec.
Es facilita, si s’escau, pressupost d’honoraris sobre
pressupost aproximat de l’obra.
S’ajusten els terminis d’execució a les necessitats
municipals.
Execució:
D’acord amb les necessitats específiques de cada
Ajuntament. Actuacions personalitzades.
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Redacció de planejament:
- Plans d’ordenació urbanística municipal
- Normes de planejament urbanístic
- Plans parcials urbanístics
- Plans de millora urbana
- Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals
- Projectes de reparcel·lació
- Projectes d’urbanització
Seguiment urbanístic:
- Informes de planejament territorial
- Informes de planejament derivat
- Informes per a llicències d’obres
- Inspeccions de seguiment urbanístic
- Inspeccions de primera ocupació
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Protecció civil i autoprotecció
Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció
civil. Els municipis han de realitzar les actuacions
preventives necessàries davant de possibles riscos
(inundacions, incendis, nevades, riscos sísmics, riscos
radiològics, sequera...).
Els alcaldes i les alcaldesses són les autoritats locals de
protecció civil i han de vetllar per tal que es prenguin les
mesures preventives necessàries per a la protecció de
les persones, dels béns i del medi ambient.
La seguretat al municipi i en els establiments públics és
responsabilitat dels ajuntaments.
Els serveis tècnics del Consell Comarcal estan a
disposició dels ajuntaments per a l’elaboració, aprovació
i seguiment dels Plans fins a la seva homologació, així
com, per a les seves actualitzacions.

-

Programes de manteniment dels edificis municipals
Estudis d’eficiència i sostenibilitat dels equipaments
municipals
Assessoraments

Serveis transferits de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya delega o transfereix a la
comarca diferents serveis per tal d’acostar l’administració
al ciutadà.
Prestacions:
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya:
 Tramitació d’expedients
 Fiscalització d’obres

Prestacions:
Redacció de plans de protecció civil:

Oficina d’habitatge:

-

Oficina de rehabilitació

DUPROCIM: Document únic de protecció civil
municipal que agrupa els plans de protecció civil
municipals: plans bàsics d'emergència, plans
d'actuació municipal i plans específics municipals.

Redacció de plans d’autoprotecció:
D’obligat compliment per a les entitats, centres i
instal·lacions públiques o privades que fan activitats que
poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de
catàstrofe o de calamitat pública (teatres, auditoris,
cinemes, càmpings, escoles…)
 Plans d’autoprotecció d’activitats de
titularitat municipal
 Plans d’autoprotecció d’activitats de
titularitat comarcal

Informació i suport municipal
Suport tècnic àgil, imparcial i amb un ventall ample
d’experiència professional.

-

Borsa d’habitatge
-

Prestacions:
Redacció d’informes, dictàmens, peritatges, certificats,
reconeixements, examen de documents, diligències,
arbitratges, delimitacions, taxacions, amidaments d’obres
Inspeccions:
Inspeccions tècniques als edificis municipals
Inspeccions tècniques d’inici d’expedients de
declaració de ruïna
Inspeccions tècniques a activitats econòmiques
Redacció d’altres documents:

Tramitació de sol·licitud del test de l’edifici TEDI
Informes interns d’idoneïtat
Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges i/o edificis
Assessorament, seguiment i inspeccions tècniques
dels expedients
Tasques d’informació sobre qualsevol tema
d’habitatge

Assessorament , informació i atenció ciutadana.
Prestacions econòmiques per al pagament del
lloguer
Prestacions econòmiques d’urgència especial
Assessorament a la propietat i gestió de l’habitatge
en elsprogrames de mediació en el lloguer.
Gestió de la Renda Bàsica d’Emancipació
Servei Ofideute, mediació amb les entitats
bancàries per deutes hipotecaris.
Inscripció en el Registre de sol.licitants d’habitatge
social.

Serveis a ajuntaments
-

Construcció d’habitatges de protecció oficial
Oficina d’habitatge descentralitzada amb conveni
amb l’ajuntament.

Instal·lacions juvenils:
-

Cases de colònies, albergs de joventut, granges
escola o aules de natura i campaments juvenils
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-

Tramitació d’autoritzacions de funcionament
Inspecció bianual com a mínim de les instal·lacions
Incoació d’expedients sancionadors
Tasques d’informació i assessorament en matèria
d’instal·lacions juvenils

Prevenció i control ambiental de les
activitats econòmiques:
Comissió tècnica d'avaluació ambiental
-

Avaluació de sol·licituds i expedients de llicència
ambiental
Avaluació d’expedients d’adequació ambiental
Informes tècnics interns d’avaluació
Formulació de proposta de resolució de la llicència
ambiental
Avaluació d’actes de comprovació

Autoprotecció:
-

Avaluació de plans d’autoprotecció
Formulació de proposta de resolució

Bens culturals d’interès local:
 Tramitació i seguiment
administratiu
 Redacció d’informes tècnics
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MEDI AMBIENT
Un cop de mà cap a la
sostenibilitat

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Gestió de residus municipals
Educació Ambiental
Gestió i planificació ambiental
Gestió energètica
Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Itineraris
saludables

Sol·licitud d’implantació:
A petició dels ajuntaments, s’elabora una proposta
tècnica i econòmica que es formalitza mitjançant un
conveni de delegació del servei.
Execució:
Sota la direcció dels ajuntaments, el Consell Comarcal
coordina l’execució del servei, i satisfà les demandes i
condicionants específics de cada municipi.
Servei de recollida selectiva de vidre,
paper i envasos lleugers
-

Gestió de residus municipals
Gestió mancomunada dels serveis de recollida i
tractament de residus municipals, mitjançant
l’optimització de recursos, l’estalvi de costos i la reducció
de gasos amb efecte hivernacle, amb flotes de camions
amb GNC (gas natural comprimit) i amb la garantia de la
implantació de les directrius vigents en matèria de gestió
de residus.
Prestacions:










Licitació i contractació del servei amb una empresa
del sector mitjançant concessió administrativa
Definició de les condicions del servei: freqüències
de recollida, manteniment de contenidors, neteja,
reposició de contenidors, canvis d’ubicació,...
Coordinació i seguiment de la qualitat del servei
Servei d’inspecció en la gestió dels residus per part
de les activitats econòmiques
Gestió administrativa de les dades en els sistemes
integrats de gestió de residus: Ecoembes,
Ecovidrio, Ofiraee, Piles..; i en la plataforma
autonòmica SDR (sistema documental de residus)
per al retorn del cànon de residus, venda de
subproductes i liquidació d’IVA
Tramitació i execució de subvencions
Lliurament i difusió de les dades de recollida de
residus
Distribució dels ingressos i dels costos del servei
entre els municipis participants

Destinataris:
els ajuntaments de la comarca

Recollida mitjançant contenidors de càrrega
superior, posterior, lateral, soterrats o models de
recollida porta a porta
Reparació i repintat de contenidors. Neteja de
contenidors i entorns
Serveis específics de recollida (escoles,
ajuntaments...) i instal·lació de contenidors extres
en actes festius.

Freqüència de recollida:
Paper i envasos: diari, setmanal (1, 2 o 3 cops a la
setmana)
Vidre: quinzenal o mensual.
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Bescanó, Bordils,
Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, Cervià de
Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llagostera,
Llambilles, Madremanya, Quart, Salt, Sant Andreu Salou,
Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls,
Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí
Vell, Sarrià de Ter, Vilablareix i Viladasens.
Servei de recollida del rebuig o fracció
resta
Fracció de residus que no es pot reciclar i es destina a
abocador controlat.
Recollida mitjançant contenidors de càrrega lateral,
de gran capacitat (2200 l o 3200l) que permet una
menor ocupació a la via pública i menor impacte
visual. Recollida també amb contenidors de càrrega
posterior
Servei mecanitzat d’alta eficiència.
Manteniment i reparació de contenidors.
Neteja mensual o quinzenal dels contenidors.
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Bescanó,
Campllong, Canet d'Adri, Cervià de Ter, Flaçà,
Llambilles, Quart, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis,
Sant Martí de Llémena, Vilablareix, Sant Martí Vell,
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Servei de recollida de la fraccióorgànica

-

Restes del menjar, i petites restes de jardineria
Recollidamitjançantcontenidors de càrrega
posterior de 240 l i 360l
Manteniment i reparació de contenidors. Neteja
quinzenal o mensual dels contenidors
Neteja mensual o quinzenal dels contenidors
Actualització anual del Pla de desplegament de
la FORMdavantl’ARC

-

Freqüència de recollida: diari o 2/3 cops per semana
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Bescanó, Bordils,
Campllong, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la
Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de
Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Vilablareix

Xarxa actual de deixalleries: Deixalleria de Cassà de la
Selva, Deixalleria de Salt, Deixalleria comarcal a Celrà,
Deixalleria de Sant Gregori, Deixalleria comarcal a Sarrià
de Ter, Deixalleria a Sant Jordi Desvalls, Deixalleria a
Sant Martí de Llémena, Deixalleria a Madremanya.

Compostatge casolà

Deixalleria mòbil

-

Instal·lació itinerant per apropar el servei de deixalleria a
la ciutadania. Punt d’informació ambienta.

-

Promoció de la gestió de la fracció orgànica
mitjançant l’autocompostatge preferentment en els
municipis de menys de 1.000 habitants i de caire
rural, fent especial èmfasis en la implantació del
compostatge en tots els grans productors del
municipi (cases de turisme rural, escoles,
restaurants, cases de colònies, guarderies, etc.)
Assessorament individualitzat i seguiment dels
compostadors
Informes detallats, coordinació de l’adquisició i
lliurament dels compostadors, xerrades sobre
compostatge, etc.

Servei de recollida de mobles i trastos
vells
-

Recollida dels mobles i trastos vells dipositats en les
àrees de vorera o aportació
Servei imprescindible per a mantenir un municipi net
i endreçat
Destinació dels mobles a una empresa de treball
social, per al triatge i valorització abans de la
disposició final a l’abocador
Serveis extraordinaris de recollida d’abocaments
incontrolats

Freqüència de recollida: setmanal, quinzenal o mensual
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Bescanó, Bordils,
Campllong, Canet d’Adri, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells
de la Selva, Juià, Llambilles, Madremanya, Quart, Sant
Andreu Salou, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de
Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell,
Vilablareix i Viladasens

-

Projecció i implantació de la xarxa de deixalleries a
la comarca
Control de l’explotació de les instal·lacions (atenció
a l’usuari, control de les entrades i sortides de
residus, valorització dels residus...)
Gestió informatitzada d’usuaris i aportacions
comercials
Sistemes de vigilància i control d’accessos. Edició
de targetes d’usuaris
Campanyes de promoció de l’ús de les deixalleries

Transport i instal·lació
Atenció a l’usuari a càrrec d’educadors ambientals.
Assessorament ciutadà
Elaboració d’informes de gestió
Es prioritza la seva instal·lació aprofitant el dia de
mercat, les sortides de les escoles, o activitats
vinculades a biblioteques o centres cívics, etc.
Àmbit de prestació actual: Salt, Llagostera, Fornells de la
Selva, Flaçà, Sant Martí Vell, Cassà de la Selva
Servei de recollida de la poda o restes
vegetals
Recollida mitjançant contenidors banyera de 5-9 m3 amb
destinació al seu reciclatge en una planta de
compostatge
Servei molt recomanable per als municipis amb àrees
residencials, per evitar abocaments incontrolats i
desbordaments en les àrees de vorera.
Punts de recollida recomenats: 2-6 contenidors ubicats
en espais enjardinats.
Freqüència de recollida: setmanal
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Bescanó, Canet
d'Adri, Cassà de la Selva, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells
de la Selva, Madremanya, Llambilles, Sant Gregori, Sant
julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell,
Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix

Gestió del servei de deixalleries
Altres serveis de recollida de residus:
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. recollida d’olis vegetals
Recollida mitjançant contenidors estancs en alguna de
les principals àrees d’aportació de residus del municipi
.recollida de piles
. recollida de residus d’amiant i uralita
. recollida de vehicles abandonats
. recollida d’abocaments incontrolats
. recollida de residus comercials
Establiment de recollides comercials a demanda, per
potenciar la recollida selectiva de vidre, paper, envasos i
orgànica.
Neteja viària
-

-

Gestió mancomunada dels serveis de neteja de
carrers i places mitjançant màquina escombradora
d’aspiració, de gran capacitat, apta per als
desplaçaments intermunicipals, acompanyada amb
personal escombriaire.
Serveis extraordinaris de recollida de fulles a la
tardor, serveis amb motiu d’actes festius...

Freqüència de servei: Setmanal, quinzenal, mensual...
Àmbit de prestació actual: Aiguaviva, Campllong, Canet
d'Adri, Fornells de la Selva, Llambilles, Madremanya,
Quart, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis

Programa d’educació per al
desenvolupament sostenible
Destinataris:
les escoles de la comarca
Prestacions:
Visites guiades als espais naturals de la
comarca:
Gavarres, el volcà de la Crosa, puig de Cadiretes,
deveses de Salt, puig d’Adri, la vall de Sant Daniel...
Visites a instal·lacions
de tractament de residus, de l’aigua, granges
ecològiques, deixalleries...
Xerrades i tallers a les aules:
l’agenda 21 comarcal, canvi climàtic, recollida
selectiva, la salut i el medi ambient,
consum responsable...
Execució:
activitats que es duen a terme en col·laboració amb les
entitats d’educació ambiental de la comarca i el personal
de l’Àrea de Medi Ambient
Activitats subvencionades parcialment amb transport i
monitoratge, i material educatiu de suport
Sol·licituds:

Servei d’inspecció d’activitats
econòmiques
-

Inspecció i control de les activitats econòmiques en
la gestió dels residus
Assessorament
Tramitació d’expedients sancionadors (actes,
informes, proves, propostes de resolució...)
Control de la gestió dels residus de les activitats
econòmiques desconnectades

a l’inici del curs escolar a través de la web del Consell
Comarcal
Campanyes de sensibilització
Destinataris:
els municipis de la comarca
Prestacions:

Servei de recollida d’animals abandonats
Servei en conveni amb l’Associació Protectora d’Animals
i Plantes de l’Alt Empordà Inclou la captura i l’acollida de
l’animal a les instal·lacions de què la Protectora disposa
a Figueres
Beneficiaris actuals: tots els ajuntaments de la comarca
en conveni amb el Consell Comarcal. Servei a demanda

promoció, de forma continuada, de campanyes de
sensibilització amb l’objectiu de difondre uns valors
ambientals, principalment centrats en la problemàtica
dels residus municipals
Elaboració de propostes, recerca de finançament,
coordinació i execució dels projectes en cada municipi
Assessorament i execució de propostes personalitzades
per a cada municipi
Sol·licituds:

Educació ambiental
Coordinació i execució de campanyes de sensibilització
per a la població i els centres educatius de la comarca

A demanda o promogudes a escala supramunicipal
Recursos educatius
Prestacions:
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realització de tallers i xerrades sobre temes ambientals.
Preparació de documentació divulgativa.
Disposició de material informatiu i de suport per a
l’execució de campanyes: cubells per a la separació de
l’orgànica, papereres de cartró, bosses compostables,
vaixella compostable per àpats populars, garrafes per a
la recollida d’oli vegetal, bosses de ràfia per a la
separació de residus, compostadors, etc.
Difusió i promoció de les xarxes senderístiques i de BTT.
Destinataris:
els municipis de la comarca
Sol·licituds:
a demanda

Gestió i planificació ambiental
Es posa a disposició dels ajuntaments l’equip tècnic de
l’Àrea de Medi Ambient per a l’assessorament ambiental
en relació amb qualsevol projecte o actuació de caràcter
ambiental que l’Ajuntament vulgui desenvolupar.
Prestacions:
Estudis i cartografia ambiental
Estudis ambientals de caràcter comarcal a disposició
dels ajuntaments:
Agenda 21 Comarcal
Pla de connectivitat ecològica
Pla de sostenibilitat energètica
Pla de mobilitat sostenible a la comarca del Gironès
Inventari comarcal de camins rurals
Servidor de cartografia ambiental. Accés via internet
a la cartografia ambiental de la comarca,
descarregable i consultable (residus, aigua, medi
natural, mobilitat, ...)
Projectes i informes tècnics
Redacció d’informes i propostes tècniques a
demanda (avaluacions ambientals)
Elaboració de propostes normatives: ordenances i
reglaments, taxes de residus...
Redacció d’al·legacions municipals i comarcals en
relació a plans i programes territorials i sectorials
Coordinació i gestió de projectes ambientals a
demanda: anella verda de l’àrea urbana de Girona,
recuperació d’espais de ribera, implantació de la
certificació EMAS en els equipaments municipals,
assessorament en compra verda, ambientalització
de la contractació pública...
Recerca de recursos i tramitació de subvencions
per al desenvolupament de projectes ambientals
Inspecció dels grans productors de residus i
tramitació d’expedients sancionadors
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Atenció ciutadana de caràcter ambiental
Gestió energètica:

Servei a disposició dels ajuntaments com a suport,
assessorament i execució de les actuacions recollides en
els PAES i control de la despesa energètica del municipi.
Prestacions:
- Servei de comptabilitat energètica. Millora del control
del consum energètic
dels municipis, i de la
correcta contractació i facturació dels subministraments.
- Contractació centralitzada dels subministraments
energètics (electricitat, gas natural, gasoil, biomassa,
etc.) per a l'obtenció del millor preu disponible en el
mercat en el moment de contractació.
- Redacció i actualitzacions dels Plans d'acció per a
l'energia sostenible. Assessorament per a la
implementació de mesures d'eficiència energètica en el
municipi, i per a l'execució de les accions previstes.
- Suport a la implantació del projecte Euronet 50/50 en
els centres educatius i equipaments del municipi.
- Servei de visites d'avaluació energètica domèstiques en
els municipis, així com la realització de campanyes de
sensibilització i l'assessorament en la redacció
l'ordenances fiscals, etc. en matèria energètica
- Suport al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de
la pobresa energètica
Destinataris:
els ajuntaments de la comarca
Sol·licituds:
a demanda o promoguts a escala supramunicipal

Dinamització dels Parcs Urbans de
Salut i Itineraris saludables
Amb Conveni amb Dipsalut i amb la col.laboració del
Consell Esportiu del Gironès, es duen a terme la
programació i la dinamització dels parcs urbans de salut i
itineraris saludables dels municipis de la comarca, amb
l'objectiu de promoure l'exercici físic entre la població per
a millorar la seva qualitat de vida.
Prestacions:
- Coordinació i dinamització de sessions als Parcs de
Salut i Itineraris Saludables
- Promoció i difusió
- Manteniment i higienització dels parcs de salut.
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Destinataris:
els ajuntaments de la comarca

ÀREA
ENSEYAMENT
La gestió del transport i el
menjador escolar al servei dels
ciutadans.

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Menjadors escolars
Transport escolar
Ajudes a les famílies

els ciutadans de la comarca, i també els d’altres
comarques però escolaritzats a centres escolars de la
comarca.
Implantació:
Mitjançant Convenis de col·laboració amb les AMPES o
Ajuntaments.
Execució:
Amb coordinació
d’Ensenyament.

i

supervisió

del

Departament

Gestió de les beques de Menjador Escolar
Competència delegada del Departament d’Ensenyament
orientada a subvencionar les famílies d’alumnes amb
edat d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin
fer ús del servei de menjador. El principal objectiu és
establir unes bases d’accés que responguin a donar un
tracte d’igualtat i transparència a tots els ciutadans de la
comarca que tinguin dificultats socioeconòmiques i
geogràfiques.
Prestacions:

Menjadors escolars

-

Gestió de Menjadors Escolars
Competència delegada del Departament d’Ensenyament
orientada a gestionar els menjadors escolars de les
escoles de la comarca.
Prestacions:
-

-

-

Licitació i contractació de la gestió del servei públic
de menjador escolar en funció de la tipologia i
necessitat del servei a cobrir: cuina in situ, servei de
menús transportats (càtering), monitoratge, neteja,
inversions....
Col·laboració amb l’escola, l’AMPA i també amb
l’ajuntament per a definir el funcionament del servei
des de les diferents vessants: pla de funcionament,
pla o règim econòmic dels usuaris, manteniment i
neteja de les instal·lacions, seguiment d’incidències
i avaluació.
Gestió econòmica del servei: aprovació dels preus
públics del servei, cobrament als usuaris,
pagaments als proveïdors.
Seguiment i inspecció del servei amb mitjans propis,
i amb la col·laboració del Departament de Salut i
l’AMPA.
Convenis de col·laboració amb les AMPES o
Ajuntaments que manifesten interès a gestionar a
risc i ventura el servei de menjador.

-

Aprovar la convocatòria i les bases per sol·licitar les
ajudes de menjador escolar (AIMS) que garanteixen
la mateixa possibilitat d’accés per a famílies de la
comarca que ho necessitin amb la col·laboració dels
ajuntaments de la comarca.
Tramitació de les ajudes d’acord amb el calendari
escolar dels centres.
Informació i col·laboració amb les escoles i els
gestors del servei de menjador.
Atenció al públic
Pagaments de les ajudes als beneficiaris, o per
decisió dels beneficiaris, als gestors del servei de
menjador escolar de les escoles.

Destinataris:
els ciutadans de la comarca, i també els d’altres
comarques escolaritzats a centres escolars de la
comarca.
Implantació:
Convocatòria anual.
Execució:
Amb coordinació
d’Ensenyament.

i

supervisió

del

Departament

Gestió de Gratuïtats de Menjador Escolar
Destinataris:
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Competència delegada del Departament d’Ensenyament
orientada a gestionar la gratuïtat de l’ús del servei de
menjador a les famílies d’alumnes amb edat
d’ensenyament obligatori que, pel fet de no disposar de
centre escolar de l’etapa de l’ensenyament escolar
corresponent al municipi de residència. El principal
objectiu és acomplir amb el marc jurídic estatal que
estableix el dret a la gratuïtat de menjador escolar pels
alumnes sense escola al municipi de residència.

interessats. És un servei pel qual s’estableixen preus
públics.

Prestacions:
-

Prestacions:
-

Tramitació de les gratuïtats de menjador de forma
eficaç, amb coordinació amb els gestors del servei
de menjador escolar de les escoles.
Tramitació de les ajudes d’acord amb el calendari
escolar dels centres.
Informació i col·laboració amb les escoles i els
gestors del servei de menjador.
Atenció al públic
Pagaments de les gratuïtats als gestors del servei
de menjador escolar de les escoles.

-

-

Destinataris:
els ciutadans de la comarca, i també els d’altres
comarques però escolaritzats a centres escolars de la
comarca.

-

Implantació:
-

Competència delegada
Execució:
Amb coordinació
d’Ensenyament.

i

supervisió

del

Departament

Gestió de Transport Escolar Col·lectiu
Competència delegada del Departament d’Ensenyament
orientada a gestionar la xarxa del transport escolar
col·lectiu per a escolars de la comarca o d’altres
comarques escolaritzats a escoles del Gironès.
Es destina a cobrir el servei gratuït de transport escolar
per a alumnes d’ensenyament obligatori escolaritzats en
municipis diferents del de residència per manca d’oferta
educativa on viuen els alumnes.
També es realitza servei de transport escolar per
alumnes d’ensenyament obligatori escolaritzats en
centres escolars del mateix municipi on viuen quan es
donen situacions especials com el factor històric del
servei o com l’autorització especial del Departament
d’Ensenyament per a la seva creació. Es tracta d’un
servei de transport escolar que no té garantida la
gratuïtat del servei.
Per últim, la xarxa de transport escolar col·lectiu del
Gironès contempla l’oferta de les places vacants de
l’autobús als alumnes d’ensenyament post-obligatoris
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-

Licitació i contractació de la gestió del servei públic
de transport escolar col·lectiu de la comarca del
Gironès.
Planificació de la xarxa de transport escolar per
cada curs escolar d’acord amb l’actualització de les
inscripcions al servei i dels canvis horaris dels
centres.
Gestió d’altes i baixes, canvis de parada,
incidències en el servei...
Protocol d’actuació davant de situacions
d’emergència: accident, nevades, etc d’acord amb
el Servei Preventcat de la Generalitat de Catalunya i
també amb els ajuntaments de la comarca.
Col·laboració amb la direcció de l’escola per al bon
funcionament del servei: jornades intensives, canvis
d’ubicació de les parades de destí als centres
escolars, intercanvis amb alumnes d’altres escoles,
incidències de comportament dels alumnes, etc
Col·laboració amb els ajuntaments on hi ha
establertes parades de transport escolar per
realitzar els reajustaments que siguin necessaris
per la millora del servei sempre i quan permetin
disminuir la durada del servei o bé suposin una
disminució del risc per als usuaris del servei.
Seguiment i inspecció del servei amb mitjans propis,
sens perjudici de les competències dels
Departaments de Transports i d’Interior de la
Generalitat de Catalunya així com les dels serveis
de policia municipal.
Gestió de cobraments dels usuaris del servei que
estan autoritzats pel Consell Comarcal a fer ús del
servei d’acord amb els preus públics aprovats
anualment pel Consell Comarcal.

Destinataris:
els alumnes de la comarca, i també els d’altres
comarques però escolaritzats a centres escolars de la
comarca.
Implantació:
Planificació anual de les rutes de transport escolar.
Execució:
Amb coordinació
d’Ensenyament.

i

supervisió

del

Departament

Gestió d’Ajudes de Transport Escolar
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Competència delegada del Departament d’Ensenyament
orientada a subvencionar les famílies d’alumnes amb
edat d’ensenyament obligatori que acreditin un mínim de
3km de distància entre el domicili i el centre escolar -o
parada de transport escolar- que li pertoqui segons mapa
escolar. El principal objectiu és establir unes bases
d’accés que responguin a donar un tracte d’igualtat i
transparència a tots els ciutadans de la comarca que
visquin en nuclis de població allunyats del centre escolar
o de la parada de transport escolar col·lectiu establerta.
Prestacions:
-

-

Consens d'una convocatòria i unes bases per
sol·licitar les ajudes de transport escolar (AIDS) que
garanteixin la mateixa possibilitat d’accés per a
famílies de la comarca que ho necessitin amb la
col·laboració dels ajuntaments de la comarca.
Tramitació de les ajudes per cada curs escolar.
Informació i col·laboració amb els centres escolars
de la comarca.
Atenció al públic
Pagaments de les ajudes als beneficiaris

Destinataris:
els ciutadans de la comarca, i també els d’altres
comarques escolaritzats a centres escolars de la
comarca, si s’escau en compliment del mapa escolar.
Implantació:
Convocatòria anual.
Execució:
Amb coordinació
d’Ensenyament.

i

supervisió

del

Departament

Altres actuacions
-

-

Activitats encaminades a fomentar i donar suport a
la realització de sortides escolars destinades al
coneixement del patrimoni cultural i natural del
territori català.
Foment de la formació d’especialització dels
monitors de transport i menjador escolar.
Assessorament a agents socials de la comarca:
regidors, AMPES, equips de serveis socials, etc en
l’àmbit de les competències delegades
d’Ensenyament.
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ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Sol·licitud d’implantació:
A petició dels ajuntaments, s’elabora una proposta
tècnica i econòmica que es formalitza mitjançant un
conveni de col·laboració interadministrativa.
Execució:
Sota la direcció dels ajuntaments i el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), el Consell Comarcal coordina
l’execució del servei, i satisfà les demandes i
condicionants específics de cada municipi.
Costos:

Per la dinamització econòmica del
territori

Distribució dels ingressos i dels costos del servei entre
els municipis participants
Tallers ocupacionals. Formació i treball

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Servei de promoció econòmica
Oficina del Consumidor

Servei de promoció econòmica
Àrea destinada al foment de l’ocupació i al
desenvolupament econòmic de la comarca i al suport als
ajuntaments en la promoció de les empreses.
Orientació laboral i inserció laboral
Gestió mancomunada de serveis d’orientació laboral i
d’inserció laboral, adreçat a col·lectius de difícil inserció
laboral a través de plans d’ocupació i programes
d’orientació:
Prestacions:
-

Gestió de serveis d’orientació mancomunats.
Disseny d’itineraris individuals d’inserció/formació al
territori. Disseny a mida i segons necessitats del
municipi d’actuacions d’orientació
Prestació del servei al propi municipi.
Atenció individualitzada dels usuaris.
Formació transversal en grups.
Disseny i redacció de projectes.
Direcció i execució de projectes d’orientació laboral.
Difusió i sensibilització
Gestió administrativa de projectes.
Tramitació i execució de subvencions.

Destinataris:
Usuaris i Ajuntaments de la comarca
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Promoure la inserció laboral de col·lectius desfavorits.
Gestió mancomunada de serveis de formació
ocupacional
a partir dels programes del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Departament de
Treball de la Generalitat:
Gestió i execució de programes de formació transversal
dels municipis derivats de subvencions entre municipis i
SOC / Treball.
Prestacions:
-

Disseny i redacció de projectes.
Direcció i execució de projectes de formació laboral.
Contractació de serveis
Coordinació i seguiment de la qualitat del servei.
Gestió administrativa de projectes.
Tramitació i execució de subvencions.
Disseny de programacions curriculars.
Edició de materials.

Destinataris:
els ajuntaments de la comarca

Xec Servei
El projecte Xec Servei és un projecte gestionat pel
Consell Comarcal del Gironès en conveni amb diferents
municipis de la comarca i té com a objectiu la promoció
de l'ocupació en el sector de serveis d'ajuda a domicili,
per fer aflorar l'economia submergida del sector,
mitjançant l'emissió de xecs descompte per a usuaris i
usuàries d'aquest servei.
El Xec Servei inclou diferents tipologies de servei entre
els quals figuren els de neteja, fisioteràpia o suport als
familiars, que es presten a través d'empreses del sector
homologades.
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Emprenedoria / autoocupació.

Destinataris:

Servei d’informació i assessorament per a l’autocupació
i emprenedoria, amb l’objectiu d’incentivar l’autoocupació
a la comarca.

Usuaris, entitats i Ajuntaments de la comarca

Prestacions:

A petició dels ajuntaments

-

Execució:

-

Disseny i redacció de projectes d’emprenedoria i
autoocupació.
Direcció i execució de projectes d’emprenedoria i
autoocupació.
Contractació de serveis
Coordinació i seguiment de la qualitat del
servei/projecte
Gestió administrativa de projectes.
Informació/ tramitació i execució de subvencions.
Edició de materials.
Servei reempresa. Mediació, assessorament.

Sol·licitud d’implantació:

El Consell Comarcal coordina l’execució del servei, i
satisfà les demandes i condicionants específics de cada
municipi, d’acord amb les directrius de l’Agència
Catalana de Consum.

Oficina Comarcal Informació al
Consum (OCIC Gironès)
Gestió del servei de d’informació i atenció al consumidor
a través del conveni de col·laboració amb l’Agència
Catalana de Consum.
Prestacions:
-

-

-

Atenció al pública l’oficina presencial d’informació a
les persones consumidores
Informació als ajuntaments, a les persones
consumidores i usuàries sobre els seus drets i la
forma d’exercir-los.
Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies
de les persones consumidores i usuàries.
Tramitació de les reclamacions presentades portant
a terme les mediacions que se'n derivin.
Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de
resolució de conflictes en matèria de consum i
foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta
Arbitral de Consum de Catalunya
Realització de tasques inspectores, si s’escau, i de
les diligències prèvies que es derivin de la
presentació d'una denúncia.
Desplegament a la comarca de les campanyes
d’inspecció i de control sistemàtic programades
periòdicament per l’Agència Catalana del Consum,
d'acord amb les instruccions i els protocols que
s’estableixin.
Realització de la presa de mostres i les anàlisis
necessàries de productes i bens.
Preparació i realització, quan convingui, de sessions
d'informació, formació i educació
sobre temes
relacionats amb consum amb Ajuntaments,
associacions de consumidors, gremis,...
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TURISME

-

Coordinació i execució d’iniciatives locals.

Destinataris:
els ajuntaments de la comarca, els empresaris turístics.

Una marca turística al servei dels
27 municipis de la comarca

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Dinamització turística del territori
Comunicació i gestió en el canal turístic
Millora de la competitivitat en el sector
Gestió d'equipaments turístics:
Centre de Visitants del Gironès
Punt de Benvinguda Girona-Gironès

Dinamització turística del territori
La nostra missió és dinamitzar turísticament el conjunt
dels 27 municipis de la comarca del Gironès. Per tant,
treballem per a la promoció i descoberta del nostre
territori com a destinació turística d’interior per afavorir
més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitats
per als negocis turístics i millor prestació de serveis i
qualitat de vida dels nostres visitants (població local,
turisme domèstic, turisme internacional).

Sol·licitud d’implantació:
amb coordinació amb els Ajuntaments segons projectes i
convenis signats
Execució:
coordinació de l’àrea de Turisme amb els agents públics
i/o privats per satisfer les demandes i condicionants
específics de cada municipi.
Àmbit de prestació actual
Tota la comarca.

Comunicació i gestió en el canal
turístic
Mantenir un diàleg permanent amb el sector. Impulsar
que el sector públic i el sector privat es cohesionin
fidelitzant projectes comuns.
Prestacions:
-

Prestacions:
-

-

-

Dinamització turística global cohesionada amb el
projecte Gironès Terra de Passeig: 27 municipis.
Mancomunació de la gestió turística de la comarca.
Diagnosi local dels recursos turístics de la comarca.
Anàlisi dels atractius existents i del potencial per a
la posada en valor. Inventari dels recursos.
Pla de sinergies entre municipis per a la millora de
les seves estratègies de promoció en els
esdeveniments i fires locals amb interès turístic, així
com la planificació de noves rutes i la seva
senyalització turística corresponent..
Reconversió de recursos a productes turístics per
dinamitzar l’economia local i comarcal amb la
proposta, coordinació i desenvolupament de nous
productes turístics (turisme actiu, turisme eqüestre,
turisme cultural, turisme escolar, incentius
d’empresa...)
Col·laboració amb l'Associació Comarcal. de Guies
de Natura per a la dinamització de les rutes de
senderisme guiat
Coordinació de programes d’incentius i subvencions
de les diferents administracions que puguin
beneficiar l’impuls turístic de la comarca.
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-

-

Planificació, coordinació, edició i distribució de
material promocional comarcal en 4 idiomes: català,
castellà, francès i anglès.
 Plànol comarca amb plànol Girona
 Calendari d’esdeveniments d’interès
turístic (anual)
 Passejades a peu
 Turisme rural
 Allotjaments per a turisme familiar i
turisme de negocis
 Descobreix el Gironès: propostes
d’activitats
 Passejades gastronòmiques
 Senderisme guiat (anual)
 Targetons
promocionals:
mou-te,
passejades amb carro de cavalls,
passejades de cultura...
 Passejades d’oficis
 Carta de serveis del Centre de Visitants
del Gironès
 Díptic promocional Centre de Visitants del
Gironès
 Catàleg de turisme escolar
Informació, assessorament i difusió de l’oferta
turística comarcal en fires, salons de turisme,
jornades i congressos d’interès turístic i als diferents
canals de comercialització.
Foment de les noves tecnologies i la comunicació
digital amb la creació i manteniment del web turístic
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-

-

-

www.turismegirones.cat, la creació d’una xarxa
telemàtica de punts digitals d’informació turística
comarcal, la creació de vídeos i espots publicitaris
pel canal YouTube i l’activació de les xarxes socials
(Facebook, Twitter).
Campanyes de publicitat per fidelitzar la marca
Gironès, terra de passeig i l’equipament Centre de
Visitants
del
Gironès
(anuncis
revistes
especialitzades, falques ràdio, espot TV,
col.laboració en gravació programes TV...)
Coordinació de viatges de familiarització (fam-trips i
press-trips) per incrementar coneixement i generar
notorietat i més posicionament estratègic de la
comarca.
Interlocució amb els mitjans de comunicació
generals i mitjans especialitzats, amb una funció de
gabinet de relacions públiques i protocol amb
institucions, entitats i altri, amb suport del gabinet de
presidència i de premsa.

-

Destinataris:
Ajuntaments, empresaris turístics i entitats de la
comarca.
Sol·licitud d’implantació:
Segons necessitats i peticions internes o externes
Execució:
Coordinació de l’àrea de Turisme amb els agents públics
i/o privats

Destinataris:
els ajuntaments de la comarca, els agents turístics
privats, empresaris turístics i altres institucions
vinculades al sector, els visitants i usuaris del Centre de
Visitants del Gironès, la població local i els turistes
potencials.
Sol·licitud d’implantació:
Segons necessitats i peticions internes o externes
Execució:
Coordinació de l’àrea de Turisme amb els agents públics
i/o privats

Coordinació
i
representació
tècnica
interadministrativa i interinstitucional (Agència
Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme,
Club de Turisme Actiu de Catalunya,Patronat de
Turisme Costa Brava-Girona, Consells Comarcals
de la demarcació,...).

Gestió d'equipaments turístics
Centre de Visitants del Gironès
Espai museogràfic i d’interpretació del territori.
Centre d’Interpretació del Territori.
El projecte museogràfic proposa la descoberta de la
comarca a partir de tres centres d'interès; el patrimoni,
els personatges i les històries de vida. El protagonisme
de les noves tecnologies en tot l’espai expositiu permetrà
al visitants seleccionar individualment els continguts a
través d'un sistema de targeta intel·ligent.
Destinataris:

Millora del capital humà
Per afavorir la competitivitat dels agents turístics
compromesos amb el territori i implantar accions de
màrqueting intern que cohesioni la bona reputació de la
comarca.
Prestacions:
-

-

Atenció personalitzada, informació i assessorament
tècnic als ajuntaments, empresaris turístics i altres
agents econòmics i socials vinculats al sector a fí de
conèixer necessitats, inquietuds i projectes.
Millora del capital humà a partir de plans de
formació adreçats a tècnics/ques municipals,
empresaris i agents turístics del Gironès.
Coordinació de taules de treball amb els
tècnics/ques dels Ajuntaments de la comarca.
Coordinació de taules de treball amb el sector
turístic (turisme rural, allotjament hoteler i
extrahoteler, turisme actiu, club de gastronomia,
artesans, productors...)

Ajuntaments, empresaris turístics i entitats de la
comarca. Població local, visitants i turistes potencials.
Escoles i centres educatius. Mitjans de comunicació.
Punt de Benvinguda Girona-Gironès
Mitjançant Conveni amb l'Ajuntament de Girona, des del
Consell Comarcal es gestiona el Punt de Benvinguda
Girona-Gironès situat a la capital de la comarca.
Prestacions:
-

Oficina comarcal de turisme.
Punt de recepció de visitants.
Visites guiadesambl'Associació de Guies de Girona.
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JOVENTUT I
ESPORTS
Coordinació, suport tècnic,
informació i assessorament en
matèria de polítiques de joventut

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Plans locals de joventut
Organització conjunta de serveis per a joves
Serveis mancomunats entre municipis
Suport a l'esport base de la comarca

Plans locals de joventut
Serveis a la joventut i als municipis per al
desenvolupament de polítiques de joventut a través del
Pla Comarcal de Joventut.
Prestacions:
-

Promoció de plans locals de joventut i d’activitats
dirigides a la joventut de la comarca.
Coordinació, suport tècnic, informació i
assessorament en matèria de polítiques de joventut.
Taula de regidors/es i tècnics/ques de joventut.
Taula de professionals de joventut del Gironès.
Registre d'instal·lacions juvenils del Gironès
Inspeccions de les activitats de lleure a la comarca
Gestió de programes europeus: Servei de
Voluntariat Europeu.
Programa de garantia juvenil destinat als joves que
no estudien ni treballenSol·licitud
per tal de completar
la seva
d’implantació:
formació i ajudar-los en la seva inserció laboral.

Sensibilitzar als joves de la comarca
en els hàbits saludables de l’alimentació
Oficina Jove Gironès:
Assessorament,
informació
en
matèria de treball, ensenyament,
habitatge i salut

Professionals de joventut compartits
Convenis de col·laboració amb els ajuntaments petits de
la comarca per a l'impuls de contractació de
professionals de joventut compartits (tècnics i
dinamitzadors).
Prestacions:
Impuls del Pla local de joventut
Dinamització dels locals joves
Organització de cursos i tardes joves
Bus jove a ...
Pidce a Celrà
Orienta't
Em faig gran
Suport a les entitats juvenils

Serveis mancomunats entre municipis
Organització de serveis per a joves mancomunats entre
municipis
Contractació, coordinació i seguiment de serveis
mancomunats
Prestacions:
Bus jove a
Trobada delegats/des d'ESO
Projecte Gen
Destinataris:
Ajuntaments de la comarca, empreses i persones joves.
A petició/iniciativa dels ajuntaments, s’elabora una
proposta tècnica econòmica
Execució:

Organització conjunta de serveis per a
joves
Fira ExpoJove:
Difondre les sortides educatives
laborals i a disposició dels joves.
Orientar els joves sobre els estudis i
el món laboral.
Campanya Alimentació i Joves Avui:
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Sota la direcció dels ajuntaments, el Consell Comarcal
coordina l’execució del servei, i satisfà les demandes i
condicionants específics de cada municipi.
Àmbit de prestació actual:
tota la comarca
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Suport a l'esport base de la comarca

Objectiu:
donar suport a l'esport base de la comarca
Prestacions:
organització d'activitats esportives
col·laboració amb el Consell Esportiu del Gironès
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ÀREA DE
CULTURA
Creació i desenvolupament de
projectes i serveis culturals

Escenaris. Teatre al Gironès
Escenaris. Teatre al Gironès és una programació de
teatre professional de petit format, oberta a tots els
ajuntaments de la comarca.
Teatre de sala d’adults, infantil, màgia, circ, dansa, teatre
de carrer, cafè teatre, teatre amateur...
Prestacions:
-

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Dinamització cultural
Escenaris. Teatre al Gironès
Escola de Teatre del Gironès
Escoles d'arts aplicades
Emergent, festival d’arts escèniques del Gironès
Recursos culturals
Publicacions
Banys Àrabs de Girona
Casa de Cultura Les Bernardes de Salt

Dinamització cultural

-

Contractació de la direcció artística i tècnica, per tal
de proposar als ajuntaments de la comarca, una
programació d’actes anual.
Assessorament artístic i executiu.
Coordinació, seguiment i execució.
Difusió i sensibilització cultural.
Recerca d’ajuts i tramitació de subvencions.

Escola de Teatre del Gironès
Projecte de formació teatral per tal d’apropar als nens i
nenes de la comarca a la cultura en general i al teatre en
particular, sensibilitzar el públic cultural de demà, i oferir
una eina formativa de qualitat que capaciti els alumnes
en tècniques teatrals.
El projecte acadèmic és a càrrec de l’Escola de
Formació Teatral “El Galliner”, que compta amb una
llarga i reconeguda trajectòria en la formació teatral.

Suport als ajuntaments

Prestacions:

Coordinació de projectes i serveis culturals.
Mancomunació de l’acció cultural de la comarca.
Coordinació i execució de projectes per a municipis

-

Prestacions:
-

-

Coordinació d’actuacions teatrals, musicals,
d’exposicions, dinamització de cursos, tallers,
lloguer d’equipaments per a esdeveniments
populars, equips de música, so...
Elaboració i edició de material per difondre el
patrimoni cultural del municipi.

Destinataris:
els ajuntaments de la comarca
Sol·licitud de prestació de servei:
Mitjançant conveni de col·laboració amb els ajuntaments.
El Consell comarcal assumeix part dels costos.
Execució:
Sota la direcció dels ajuntaments, el Consell Comarcal
coordina l’execució de les propostes culturals, i satisfà
les demandes i condicionants específics de cada
ajuntament.
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-

Planificació del projecte acadèmic anual,
contractació del professorat...
Coordinació, seguiment i execució (matriculacions,
gestió de rebuts...)
Difusió i sensibilització cultural.
Recerca d’ajuts i tramitació de subvencions.

Àmbit de prestació actual:
Bescanó, Fornells de la Selva, Llagostera, Sarrià de Ter,
Vilablareix i Salt

Escola d'arts aplicades
Projecte de formació en arts aplicades i manualitats
destinats a nens i nenes de la comarca. Servei iniciat el
gener del 2015 al municipi de Fornells de la Selva.
Possibilitat d'estendre-ho a la resta de municipis del
gironès, en especial, als de menys de 5000 habitants.
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Emergent, festival d’arts escèniques
del Gironès
Festival d’estiu, amb una programació conjunta en varis
municipis de la comarca. Plataforma de promoció dels
valors emergents del país.
Prestacions:
-

Contractació de la direcció artística i tècnica
Assessorament artístic i executiu.
Coordinació, seguiment i execució.
Difusió i sensibilització cultural.
Recerca d’ajuts i tramitació de subvencions.

Casa de Cultura Les Bernardes de Salt
Edifici ubicat al municipi de Salt, per a la difusió de valors
culturals i l’oferta de formació cultural.
Prestacions:
-

Programació anual de cursos, tallers, exposicions,
concerts, conferències...
Cessió d’espais als ajuntaments per a l’organització
de cursos, presentacions, actes...

Recursos culturals
A disposició dels ajuntaments, per a la programació de
polítiques culturals.
Concurs de Fotografia del Consell
Comarcal
Activitat dirigida als afeccionats o professionals de la
fotografia.
Prestacions:
-

Coordinació i seguiment del concurs (organització,
difusió i execució)
Organització d’exposicions itinerants de fotografia,
conferències o cursos
Recerca de fiançament.

Publicacions
Guia del Patrimoni del Gironès,
eina fonamental per a l’estudi, la divulgació i la protecció
del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la comarca
del Gironès.
Guia d’entitats.
Guia on line de totes les entitats existents a la comarca
de diferents tipologia.

Banys Àrabs de Girona
Edifici d’estil romànic imitant l’estructura dels Banys
Musulmans.
Prestacions:
-

monument obert a les visites
Programació de visites guiades, exposicions...
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SERVEI
COMARCAL DE
CATALÀ DEL
GIRONÈS
Assessorament i dinamització
lingüística

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Servei Comarcal de Català del Gironès
Participació en els processos de selecció de
personal de l’Administració local
Organització de cursos de català
Voluntariat per la llengua

Servei Comarcal de Català del Gironès
Assessorament i dinamització lingüística
Suport tècnic, de forma temporal, a les persones
usuàries perquè arribin a ser autosuficients en matèria
lingüística.
Orientació i assessorament perquè puguin millorar la
qualitat lingüística dels seus escrits.
Campanyes sobre l’ús del català i la retolació comercial
Organització de cursos de foment del català

-

S’informa i es forma sobre bibliografia i altres
recursos (correctors, traductors automàtics...)

Destinataris:
Els ajuntaments, empreses, comerços, organitzacions,
associacions, entitats i particulars.
Sol·licitud i execució del servei:
Per telèfon (972 21 32 62) o per correu electrònic
(girones@cpnl.cat) i adjuntar el text que cal revisar, si
escau. Els textos es retornen per correu electrònic
mitjançant un sistema que permet veure els canvis i
acceptar-los si s’hi està d’acord i s’hi poden incloure
comentaris i recomanacions sobre recursos o altres
qüestions. Aquest sistema promou a la vegada
l’autoaprenentatge.
Cost del servei:
Gratuït.

Participació en els processos de
selecció de personal de l’Administració
local
L’Administració local, a l’hora de definir els llocs de
treball, ha de demanar com a requisit el coneixement de
català, sempre amb un nivell adequat al perfil de la feina
a què s’opta.
Prestacions:
Assessorament al tribunal de selecció.
Correcció i avaluació de les proves.
Destinataris:
Els ajuntaments.
Sol·licitud i execució del servei:

Prestacions:

Per escrit.

-

Cost del servei:

-

-

Es revisen textos breus (fins a quatre pàgines)
S’assessora a l'hora d'elegir nous noms de carrers o
de barris o d'aprovar toponímia diversa, elaborar
plànols, encarregar rètols...
Es revisen models de documents
Es fan plans lingüístics a mida per millorar la
qualitat de la documentació municipal
Es fa formació a mida per al personal de
l'Ajuntament, amb la finalitat que adquireixin
l’autonomia lingüística: cursos presencials, cursos a
distància, sessions puntuals...
S’organitzen sessions d’informació sobre Optimot
(web de consultes lingüístiques) i Parla.cat (cursos
de català en línia)
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Cost similar a la resta de components del tribunal en
concepte de dietes.

Organització de cursos de català
Prestacions:
organització de cursos presencials al municipi. difusió
dels cursos de la comarca. Cursos semi presencials a
través de l'entorn virtual Parla.cat.
Destinataris:
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població en general, col·lectius de persones
nouvingudes, personal de l'Administració local, personal
d'altres sectors (sanitat, hostaleria...)
Sol·licitud de prestació i execució del
servei:
si esteu interessats a organitzar cursos de català al
vostre municipi, cal que us poseu en contacte amb el
Servei de Català que us informarà més detallament de
totes les possibilitats i condicions.
Cost del servei:
el cost varia en funció del nivell del curs, la modalitat i la
disponibilitat pressupostària.

Voluntariat per la llengua
Voluntariat lingüístic per conversar amb persones
interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i
poder-lo parlar d'una manera natural.
Destinataris:
poden ser voluntaris, totes les persones que parlin català
habitualment. poden ser aprenents, totes les persones
que ja tenen un mínim coneixement de català, l'entenen
bé i el parlen amb dificultat.
Cost del servei:
La posada en marxa del servei al municipi és gratuïta.
L'Ajuntament pot col·laborar per fer l'acte inicial o alguna
activitat al llarg del projecte.
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SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA
JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA I
ECONÒMICA
Donem suport als ajuntaments

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS
Assistència tècnica, jurídica i administrativa als
ajuntaments
Entitat de Registre de l’Agència Catalana de Certificació
Protecció de dades de caràcter personal
Assistència informàtica
Central de compres

Sol·licitud de prestació:
Per qualsevol mitjà escrit o verbal
Execució:
Amb coordinació amb els ajuntaments. Assessorament
telefònic, telemàtic, presencial, redacció d’informes,...
segons convingui.
Costos:
Gratuït

Entitat de Registre de l’Agència
Catalana de Certificació
El Consell Comarcal del Gironès és una Entitat de
Registre de l’Agència Catalana de Certificació i
col·labora emetent els certificats digitals de signatura
digital per a les administracions locals del seu àmbit
territorial.
Prestacions:
- Emissió i gestió dels certificats de signatura digital (tCAT, de dispositiu...) i gestió documental
- Impuls i desplegament de l'e-administració a nivell
comarcal.
Destinataris:
Els ajuntaments de la comarca
Sol·licitud de prestació:
De manera telemàtica a través de l’extranet EACAT

Assistència tècnica, jurídica i
administrativa als ajuntaments
Es posa a disposició dels ajuntaments el personal tècnic
del Consell Comarcal per a l’assessorament i assistència
en qualsevol qüestió relacionada amb les competències i
atribucions locals.

Execució:
Amb coordinació amb els ajuntaments.
Costos:
Segons tarifes aprovades per l’Agència Catalana de
Certificació.

Prestacions:
Assessorament i assistència tècnica, jurídica i
administrativa en matèria de serveis i activitats
municipals (organització, funcionament i règim jurídic),
en matèria de personal (ingrés de personal, contractació,
gestió dels recursos humans…), gestió ordinària de les
corporacions
(òrgans
municipals,
contractació
administrativa, redacció de propostes, dictàmens i
informes de caràcter jurídic i administratiu), processos
electorals…
Destinataris:
Els ajuntaments de la comarca
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Protecció de dades de caràcter
personal
Es posa a disposició dels ajuntaments un tècnic
especialista en matèria de protecció de dades i ús de la
informació, per tal de preparar als consistoris per superar
les auditories i les revisions generals, adequant-los a la
normativa de protecció de dades, amb especial
incidència en allò referit al document de seguretat.
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Prestacions:

Execució:

- Redacció dels documents de seguretat, auditories i
actualitzacions periòdiques
- Assessorament en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, propietat intel·lectual, drets d’imatge,
cessió de drets…
- Assessorament en matèria d’accés a la informació
continguda en el registre d’interessos, a llicències
d’obres, activitats classificades, informació cadastral,
creació i registre d’associacions, empadronaments, etc.
- Tramitació d’expedients davant l’Agència Catalana de
Protecció de dades
- Creació i actualització dels fitxers de dades personals

Amb coordinació amb els ajuntaments i amb el Consorci
AOC.

Destinataris:
Els ajuntaments de la comarca
Sol·licitud de prestació:
Petició per escrit.
Execució:
Amb coordinació amb els ajuntaments.
Costos:
Gratuït

Assistència informàtica
Una administració local moderna i eficaç ha d’estar al dia
de les noves aplicacions informàtiques i adaptar-se a la
petició de la ciutadania i dels consistoris a l’accés
telemàtic als processos administratius.
Prestacions:
-

-

-

Costos:
Gratuït

Central de compres
Amb l’objectiu d’abaratir els costos en totes aquelles
compres i subministraments de materials d’oficina, o de
subministraments d’energia, telefonia mòbil, fixe o
internet, es posa a disposició dels ajuntaments una
central de compres que tramitarà i executarà les
demandes en la compra de subministraments dels
ajuntaments de la comarca.
Prestacions:
- Elaboració dels plecs, contractació i seguiment
Destinataris:
Els ajuntaments de la comarca
Sol·licitud de prestació:
Petició per escrit, d’acord amb la demanda dels
ajuntaments
Execució:
Amb coordinació amb els ajuntaments.
Costos:
Gratuït

Servei d’assistència informàtica en la implementació
dels projectes i programes de l’Administració Oberta
de Catalunya
Assistència en la implantació de processos
administratius i plataformes telemàtiques (SEU
ELECTRÒNICA, EACAT, E.NOTUM, IDECAT, perfil
del contractant...)
Elaboració de programes i aplicacions informàtiques
i manteniment.
Assistència en programari (de comptabilitat,
registres telemàtics de documents, sistemes
d’informació geogràfica, cartografia...) i maquinari.

Destinataris:
Els ajuntaments de la comarca
Sol·licitud de prestació:
Petició per escrit.
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ESCOLA DE
MUSICA DEL
GIRONÈS
Organismeautònom local: Escola de
Música del Gironès
L’Escola de Música del Gironès (EMG) inicia la seva
activitat el 1989 com un projecte educatiu que pretén
cobrir el buit existent en l’oferta educativa musical de
base. Neix amb la voluntat de fer arribar l’aprenentatge i
la formació musical a tots els pobles de la comarca del
Gironès. L’objectiu és formar musicalment els nois i
noies en edat escolar dels municipis de la comarca.
Prestacions:
-

-

Servei de formació i aprenentatge d’àmbit comarcal
de les matèries musicals següents: llenguatge
musical, baix, bateria, cant, clarinet, contrabaix,
fagot, flabiol i tamborí, flauta de bec, flauta
travessera, gralla, guitarra clàssica, guitarra
elèctrica, oboè, percussió, piano, saxòfon, tarota,
teclats, tenora,
tible, trombó, trompeta, viola, violí i violoncel.
Contractació del professorat, gestió i coordinació
administrativa de l’Escola (calendari, matriculacions,
rebuts…)
Promoció de la Jove Orquestra del Gironès, Escola
de Guitarres del Gironès, Escola de Cobla i Coral
Interval
Preparació de l’alumnat a la prova de pas al nivell
Mitjà del Conservatori

Destinataris:
els municipis de la comarca
Sol·licitud d’implantació:
A petició dels ajuntaments, s’elabora una proposta
tècnica i econòmica que es formalitza mitjançant un
conveni d’implantació d’aula.
Execució:
Amb coordinació amb els Ajuntaments.
Cost:
La disponibilitat i el manteniment d’una aula amb
diferents espais i el piano.
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Aules actuals:
Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà,
Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Gregori,
Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter,
Taialà (Girona) i Vilablareix
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SERVEIS
SOCIALS

Execució:
Amb coordinació amb els ajuntaments a través dels
serveis bàsics d'atenció social
Cost:
És fix per conveni anual

Serveis a disposició de les persones

Àmbit d'actuació:
Municipis amb menys de 20.000 habitants de la comarca
del Gironès i Salt.

SERVEIS A DISPOSICIÓ DELS
AJUNTAMENTS

Assistència social primària
Atenció a la infància i adolescència
Consell Consultiu de la Gent Gran
Programes especialitzats

Consorci de benestar social
Gironès/Salt
Des de la seva creació l'any 2006, planifica, organitza i
gestiona els serveis socials dels municipis de menys de
20.000 habitants de la comarca del Gironès i de Salt.
Prestacions:
-

Serveis socials d'atenció primària
Atenció individual i familiar
Servei d'atenció domiciliària
Servei de teleassistència
Servei d'atenció a la dependència
Servei de teràpia ocupacional
Banc d'ajudes tècniques

-

Àrea de programes
Programes per a la infància i la família
Pla de ciutadania i immigració del Gironès
Pla d'inclusió social
Pla d'igualtat d'oportunitats i de gènere
Programa banc d'aliments
Pla de la gent gran

Destinataris:
Municipis i ciutadans de la comarca del Gironès
Sol·licitud d'implantació:
Es signen convenis de col·laboració amb els municipis
de la comarca
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El Consell Comarcal del Gironès treballa
per mantenir l’equilibri territorial entre
els municipis de la comarca, ajudant als
municipis en la prestació dels seus
serveis, d’una manera mancomunada i
eficient. Els nous reptes del s.XXI ens
porten a treballar en xarxa, de forma
transversal, simplificant els processos
administratius, gestionant uns serveis
sostenibles, donant resposta a les noves
demandes publiques. Som una
administració propera, àgil, flexible,
eficient i eficaç que està al cantó dels
ajuntaments

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