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CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

Assemblea General 
 

 
Identificació de la Reunió 

Data:   8 de març de 2016 
Lloc:  Saló de Plens de la Diputació de Girona 
Hora de començament:   10.05 hores 
Hora d’acabament:   10.41 hores 
Sessió:  Ordinària 
Document:  Esborrany de l’acta núm. 1/2016 
Òrgan:  Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
 
Assistents 

 
President 
Sr. Albert Gómez Casas 
 
Diputats/des, regidors/res, presidents/tes: 
 
Il·ltre. Sr. Lluís Costabella i Portella Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Jordi Camps i Vicente Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputació de Girona  
Il·lm. Sr. Carles Salgas Padrosa Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Josep Antoni Frías i Molina Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Carles Álvarez i González Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Joan Martí i Bonmatí Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Juli Fernández Iruela Diputació de Girona 
Il·lma. Sra. Consol Cantenys i Arbolí Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Victor Puga i López Diputació de Girona 
Il·ltre. Sr. Lluc Salellas i Vilar Diputació de Girona 
Il·lma. Sra. Gisela Saladich i Parés Diputació de Girona 
Sr. Josep Casadella Turon Ajuntament d’Anglès 
Sr. Jordi Bosch i Batlle Ajuntament de Banyoles 

 Il·lm. Sr. Pere Lluís García i Palou Ajuntament de Bescanó 
Sr. Sergi Mir Miquel Ajuntament de Caldes de Malavella 
Sr. Emili Mató i Palós 
 

Ajuntament de Cassà de la Selva 
Sr. Miquel Grau i Gelada Ajuntament de Cornellà de Terri  

i Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
 Sr. Xavier Vilella Bayé Ajuntament de Llagostera 

Sr. Marc Puig Bosch Ajuntament de les Planes d’Hostoles 
Sr. Miquel Cortés Cardenal Ajuntament de Quart 
Sr. Joaquim Colomer i Cullell Ajuntament de Ripoll 
Sr. Salvador Calabuig i Serra Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Sr. Ferran Miquel i Rigau Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Sra. Anna Isern Font 
 

Ajuntament de Sant Pere Pescador  
Sr. Narcís Fajula i Aulet Ajuntament de Sarrià de Ter 
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Il·lm. Sr. Santi Reixach Garriga Ajuntament de la Vall de Bianya 
Il·lm. Sr. Lluís Amat Batalla Ajuntament de la Vall d’en Bas 
Sr. Xavier Rangel Martínez Consell Comarcal del Baix Empordà 
Il·lm. Sr. Eduard Llorà i Collet 
 

Consell Comarcal de la Garrotxa 
Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz Consell Comarcal del Gironès 
  
Sr. Àngel Planas Sabater Gerent, en funcions 
Sra. Núria Josa Arbonés Interventora 
Sr. Martí Sels i Pagès Enginyer 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas  Secretari 
 
 
Entitats: 
 
Plataforma Mou-te en bici, Sra. Karina Rodón 
Associació de Naturalistes de Girona, Sr. Lluís Ball-Llosera 
 
Delegacions de vot: 
 

 Il·lm. Sr. Joan Martí i Bonmatí, té el vot delegat de: 
- Il·lm. Sr. Joan Estarriola i Vilardell, diputat de Girona i representant de 

l’Ajuntament de Fontcoberta. 
- Josep M. Bagot Belfort, diputat de Girona. 
- Joan Fàbrega i Solé, diputat de Girona. 

 Il·lm. Sr. Albert Gómez i Casas, té el vot delegat de: 
- Il·lm. Sr. Josep M. Rufí i Pagès, diputat de Girona i representant de 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

 Il·lma. Sra. Consol Cantenys Arbolí 
- Sr. Xavier Lloveras Balmaña, representant de l’Ajuntament de Palamós 

 Il·ltre. Sr. Lluc Salellas i Vilar, té el vot delegat de: 
- Sra. Marta Guillaumes i Pibernat, representant de l’Ajuntament de Salt 

 Il·lm. Sr. Jordi Camps Vicente, té el vot delegat de: 
- Sr. Joaquim Torrecillas Carreras, representant del Consell Comarcal de la Selva 
 

 
Absents 

 
Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà Diputació de Girona 
Il·ltre. Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputació de Girona 
Il·lma. Sra. Marta Felip i Torres Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Diputació de Girona  
Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas Diputació de Girona i Ajuntament de Banyoles  
Il·lm. Sr. Albert Piñeira i Brosel Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Joan Estarriola i Vilardell Diputació de Girona i Ajuntament de Fontcoberta 
Il·lm. Sr. Josep Companys i Güell Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Josep M. Bagot i Belfort Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Joan Fàbrega i Solé  Diputació de Girona 
Il·lm. Sr. Lluís Sais i Puigdemont Diputació de Girona 
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Il·ltre. Sr. Josep M. Rufí Pagès Diputació de Girona i  
Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Sr. Josep Casadella Turon Ajuntament d’Anglès 
Il·lm. Sr. Jordi Soler Casals Ajuntament de Calonge 

Il 
 

Sr. Jordi Tubau i Mitjavila  Ajuntament de Campdevànol 
Sr. Josep M. Solé Chavero Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
Sr. Oriol Amargant Bosch Ajuntament de la Cellera de Ter 
Sr. Jesús Aradas Solé Ajuntament de Esponellà 
Sr. Carles Ribas i Gironès Ajuntament de Girona 
Sr. Xavier Vilella Bayé Ajuntament de Llagostera 
Il·lm. Sr. Josep M. Vidal i Vidal Ajuntament de Llambilles 
Sr. Enric Peiró Torrent Ajuntament de Mont-ras 
Il·lm. Sr. Josep Tremps i Bosch Ajuntament d’Ogassa 
Sr. Josep Guix Feixas Ajuntament d’Olot 
Sr. Lluís Ros Colls Ajuntament de Palafrugell 
Sr. Xavier Lloveras Balamaña Ajuntament de Palamós 
Sr. Ramon Vilà Mir Ajuntament de Palol de Revardit 
Sr. Jordi Burch Viñals Ajuntament de Porqueres 
Sr. Josep M. Cros Roca Ajuntament de les Preses 
Sra. Marta Guillaumes i Pibernat Ajuntament de Salt 
Sra. Cristina Solà Hernández Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
Sr. Carles Royan Savatella Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Sra. Sílvia Fonoll i Ribas 
 

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
Sra. M. Carme Gassiot i Noguer Ajuntament de Serinyà 
Il·lm. Sr. Narcís Isern i Serra Ajuntament de l’Armentera 
Sr. Flavi Saballs i Maranyà Ajuntament de Bellcaire d’Empordà 
Il·lm. Sr. F. Xavier Sala Pujol 
F. Xavier Sala Pujol 
 
F. Xavier Sala Pujol 
 
 

Ajuntament de Camprodon 
Sr. Miquel Llosa Segura Ajuntament de Capmany 
Sr. Francisco Ortiz Morote Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Il·lm. Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal Ajuntament de Gualta 
Sr. Jordi Picornell Mach Ajuntament de la Jonquera 
Sr. Àngel Rodríguez i Llistosella Ajuntament de l’Escala 
Sr. Josep Padrós Martí Ajuntament de Palau Sator 
Sr. Joan Cros i Ferraró Ajuntament de Peralada 
Il·lm. Sr. Josep M. Ros Barull Ajuntament de Torrent 
Il·lm. Sr. Josep López Ruiz Ajuntament d’Ullà 
Sr. Joaquim Felip i Gayolà 
 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Sr. Jordi Caparrós Marcé Consell Comarcal del Ripollès 
Sr. Joaquim Torrecillas Carreras Consell Comarcal de la Selva 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 13 d’octubre de 2015.  

2. Informació de la Presidència 

3. Informació de la Gerència  

4. Aprovació de la memòria anual de l’any 2015 
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5. Donar compte de les resolucions signades per la Presidència entre l’1 d’octubre de 2015 i el 

31 de gener de 2016   

6. Ratificació de resolucions que ho requereixen. 

7. Aprovació de les cinc entitats proposades pel Consell Executiu en representació d’entitats 

econòmiques, mediambientals; i socials i esportives. 

8. Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí com a membre del Consorci.  

9. Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella com a membre del Consorci. 

10. Aprovar l’abonament de la part pendent de recuperar de la paga extraordinària de desembre 

de 2012 segons la disposició addicional 12 u de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre. 

11. Donar compte de la liquidació del pressupost general del Consorci de les Vies Verdes de 

Girona de l’exercici 2015 

12. Aprovar la modificació del punt 5 de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la 

prestació del servei de promoció econòmica i turística dels membres que formen part del Club 

d’Agents Econòmics de les Vies Verdes. 

13. Aprovació inicial de l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci. 

14. Aprovació inicial de la modificació i actualització del Pacte de Condicions de treball del 

personal del Consorci de les Vies Verdes. 

15. Propostes urgents. 

16. Precs i preguntes. 

 

1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 13 d’octubre de 
2015. 

 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Assemblea General 
del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que tingué lloc el dia 13 d’octubre de 2015, 
prèviament lliurada als assistents. 
 
 

2 Informació de la Presidència. 

 
RESUM AGENDA PRESIDÈNCIA:

 
 

JULIOL 2015 
22/07/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
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29/07/15: Reunió La Bisbal, ampliació Pirinexus 
 
AGOST 2015 
04/08/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
11/08/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
26/08/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
 
SETEMBRE 2015 
08/09/15: Presentació RIMAVISI (Escola JV – Sils) 
09/09/15: Reunió EUROVELO (agents & membres CVV) 
14/09/15: CONSORCI-VV (10-14 h) & Reunió Roger Torrent, Sarrià d Ter 
15/09/15: Reunió Miquel Noguer, Diputació 
16/09/15: Reunió amb Director 112, Ajuntament Palafrugell 
21/09/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunions R.Ramos/J.Vila/A.Vayreda/M.Vives 
28/09/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunió Equip VV (Pla d’actuacions + Pressupost) 
29/09/15: Assemblea General VV (Diputació)  
 
OCTUBRE 2015 
05/10/15: CONSORCI-VV (10-14 h) + Reunió Itinerària / Tarda: reunió projecte rimavisi 
06/10/15: Reunió amb Interventora (NJ) Diputació 
08/10/15: Reunió d’Equip VV (migdia) + Reunió prèvia Consell Executiu (tarda) 
13/10/15: Consell Executiu VV + Assemblea General VV (Diputació) 
14/10/15: Reunió amb Intermón-Oxfam 
15/10/15: Viatge Bèlgica AEVV – Assemblea General AEVV & Congrés 20 anys Ravel 
19/10/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
20/10/15: Reunió Ajuntament Sant Joan de les Abadesses i Consell Comarcal del Ripollès 
26/10/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunió preparació Pirinexus 360º 

 
NOVEMBRE 2015 
02/11/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunió Alcalde Sarrià Ter 
09/11/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
16/11/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunió Intermón-Oxfam 
17/11/15: Reunió Jordi Batllori, Diputació 
23/11/15: CONSORCI-VV (10-14 h) Reunió Miquel Grau, Cornellà del Terri 
30/11/15: CONSORCI-VV (10-14 h) 
 
DESEMBRE 2015 
03/12/15: DINAR NADAL EQUIP VV (Caldes, Vichy Catalán) 
14/12/15: CONSORCI (10-14 h) Reunió Consorci del TER // Signatura Conveni 112 
(Diputació, tarda) 
 
GENER 2016 
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11/01/16: CONSORCI (10-14 h) Reunió Alcalde Molló al CC-Ripollès (migdia) 
18/01/16: Reunió POCTEFA (Consell Comarcal Alt Empordà- Figueres) migdia CONSORCI-
VV 
21/01/16: Reunió prèvia de treball Consell Executiu (tarda) 
25/01/16: CONSORCI (10-14 h) Reunions Mou-te en Bici & enquestes UdG 
 
FEBRER 2016 
01/02/16: CONSORCI (10-14 h) Reunió amb Lluc Salellas // Reunió a TEISA (migdia) 
08/02/16: JORNADA TROBADA CLUB D’AGENTS ECONÒMICS   
09/02/16: Consell Executiu VV (Diputació) + Reunió projectes europeus (M. Àngels Planas) 
15/02/16: CONSORCI (10-14 h) Migdia, visita per reunió amb Presid. CC-Pla de l’Estany 
(Jordi Xargay) 
18/02/16: Reunió prèvia de treball Consell Executiu (tarda) 
25/02/16: Reunions (tarda) amb Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis 
 
MARÇ 2016 
01/03/16: Consell Executiu VV i Comissió especial de comptes (Diputació) 
04/03/16: Presentació VV Giro-Càmping (tarda) 
07/03/16: Signatura Conveni amb Consorci TER // Reunió Campdevànol (J. Manso) 
08/03/16: Assemblea General de VV (Diputació) 
 

 

PRINCIPALS TREBALLS DESENVOLUPATS: 

 
 
Obres, manteniment i campanyes: 

 Continuació il·luminació tram de la Font Picant al municipi de Santa Cristina d’Aro 

 Tram de via verda entre Girona i Sarrià de Ter 

 Execució obres de millora a la Ruta del Ferro i del Carbó consistents en la reposició 
de paviment asfàltic. Obra cofinançada pel PUOSC 

 Execució de les obres de millora a la Costa d’Alou consistents en la reposició de 
paviment de sauló sòlid. Obra cofinançada pel PUOSC 

 Col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós en la finalització dels treballs 
d’ampliació de la via verda dins el seu terme municipal. El Consorci s’ha fet càrrec 
de la senyalització horitzontal (pintura) i de les tanques de seguretat 

 Actuació de millora al pont sobre el riu Onyar dins el terme municipal de Quart 

 Actuació de millora al pont sobre torrent dins el terme municipal de Bescanó 

 Actuacions de manteniment i millora segons treballs adjudicats a empreses de 
serveis 

 Campanya de sensibilització i civisme a les vies verdes de Girona 

 Arranjament de paviment dins els municipis de Quart i Llambilles 
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Acords i Convenis amb altres administracions públiques i/o entitats: 

 Conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la 
implantació del servei d’emergències (112) a les vies verdes de Girona 

 Conveni amb la Universitat de Girona (Facultat de Turisme) segons el qual una 
alumna del Màster de Turisme Cultural desenvolupa les seves pràctiques en el 
Consorci 

 Conveni amb Intermón-Oxfam per a la col·laboració en el desenvolupament de la 
Trailwalker 2016 

 Conveni amb l’Ajuntament de La Jonquera per a la promoció de la Pirinexus 360º 
per l’any 2016 

 Conveni amb el Patronat de Turisme Girona Costa Brava per a la promoció i 
desenvolupament del turisme de Natura i Actiu 

 Conveni de col·laboració amb el Consorci del Ter per a promocionar conjuntament 
les vies verdes de Girona i la Ruta del Ter 

 Conveni de delegació de la gestió dels cobraments del Consorci al XALOC 

Participació del Consorci en projectes europeus i/o d’administracions superiors: 

 Participació en els treballs per a la concreció del traçat de la ruta ciclable RIMAVISI 
promoguda per entitats i administracions dels municipis de Maçanet de la Selva, 
Sils, Vidreres i Riudarenes 

 Participació en el projecte europeu MED liderat per la Generalitat de Catalunya 
(segona fase del projecte de potenciació de la ruta Eurovelo8) 

 Inici dels treballs per a la sol·licitud de subvenció dins la convocatòria dels ajuts 
POCTEFA de la Unió Europea (Enllaç 2) 

Trobades, visites i reunions amb municipis que formen part del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona: 

 Reunió amb l’Alcalde de Molló 

 Reunió i visita a tot el traçat de la futura via verda del Pla de l’Estany 

 Visita a la comarcal del Ripollès per a tractar diversos temes relacionats amb la via 
verda de la Ruta del Ferro i del Carbó 

 Reunió de treball amb el Dipsalut per preparar campanyes de dinamització i ús de 
les vies verdes de Girona 

 Reunió de treball amb l’empresa TEISA per a la revisió i millora del conveni 
existent entre el Consorci i aquesta empresa per a la possibilitat de transport de 
bicicletes en els seus autobusos 

 Reunió de treball amb l’entitat Mou-te en Bici per explorar diverses opcions de 
col·laboració conjunta per a la promoció de l’ús de la bicicleta 

 

Els membres de l’Assemblea General se’n donen per assabentats 
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3 Informació de la Gerència. 

 

RESUM AGENDA GERÈNCIA

 
 
OCTUBRE 2015 
13-16/10/15: Viatge Málaga & Madrid acció promocional del PTCBG 
19/10/15:  Consell Comarcal del Ripollès: repàs actuacions a desenvolupar a la comarca 
22/10/15: Rènting / Santander: recollida informació sobre funcionament rènting 
26/10/15: Oriol Sallent: reunió de treball sobre Pirinexus 360º 
28/10/15: Lluis Capdevila: projecte aplicació de salut per als usuaris de les vies verdes de 
Girona 

 
NOVEMBRE 2015 
02/11/15: Gemma Batlle / CaixaBank: recollida informació sobre funcionament rènting 
05/11/15: Institut Montilivi: pràctiques alumne grau superior Avaluació Ambiental/ Albert 
Palomo: projecte Transcatalunya de ruta cicloturística 
13/11/15: Alcalde Bescanó: revisió de diversos temes pendents amb el seu municipi 
16/11/15: Reunió Intermon-Oxfam: participació del CVV en la Trailwalker 2016 
18/11/15: Jornada Turisme Accessible Girona 
19/11/15: Visita de treball amb el responsable del Centre Especial de Treball 
Tramuntanta/ Sta. Cristina: vista al tram pendent de il·luminar de la zona de la Font 
Picant/Palamós: visita treballs pendents de l’ampliació de la via verda en el seu terme 
municipal 
23/11/15: Reunió Cornellà del Terri: reunió de treball sobre la via verda del Pla de l’Estany 
25/11/15: Ramon Paris: aplicació turística per als usuaris de les vies verdes de Girona 
30/11/15: Visita sobre el terreny de la futura via verda del Pla de l’Estany 

 
DESEMBRE 2015 
01/12/15: ABM-projecte Celrà 
02/12/15: Reunió Junts per Guardiola: interessats en la construcció d’una via verda en el 
seu municipi/ Marta Costa: reunió seguiment conveni pràctiques IES-Montilivi 
03/12/15: Centre Europeu Desenvolupament: presentació projecte punts de suport amb 
bicicletes elèctriques/Visita La Jonquera: tractar diferents temes pendents amb 
l’Ajuntament 
04/12/15: RIMAVISI – Escola Josep Boada (Riudarenes) 
09/12/15: Ajuntament Celrà: reunió de treball valoració diverses opcions de via verda 
Girona-Celrà  
10/12/15: Projecte Natura Local: aplicació turística per als usuaris de les vies verdes de 
Girona/Ajuntament Santa Cristina d’Aro: visita amb serveis tècnics de l’Ajuntament al 
tram pendent il·luminar de la zona de la Font Picant 
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14/12/15: Reunió Consorci del Ter: per valorar les possibilitats de col·laboració conjunta 
17/12/15: Reunió Joan Manso President del Consell Comarcal del Ripollès 
18/12/15: Reunió Ajuntament Girona: visita sobre el terrenys per estudiar les diferents 
opcions de connexió de la via verda Girona-Sarrià de Ter amb la xarxa de carrils bici 
urbans de la ciutat de Girona 
 

GENER 2016 
11/01/16: Reunió Alcalde Molló: proposta entra del seu municipi al Consorci 
12/01/16: Visita nova via verda de Caldes de Malavella amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament i del CVV 
13/01/16: Reunió amb la UdG: reunió amb els responsables del Màster de Turisme 
Cultural per tal que el CVV aculli alumnes del Màster per fer les seves pràctiques 
14/01/16: Visita via verda Girona-Sarrià de Ter 
15/01/16: Reunió Projecte Turisme accessible a la Direcció General de Turisme 
18/01/16: Visita Consell Comarcal de l’Alt Empordà per explicar la proposta de 
candidatura als programes POCTEFA/ Reunió amb el Xaloc per desenvolupar el conveni de 
cessió de cobraments signat amb ells 
19/01/16: Reunió PECT: reunió de treball per desenvolupar una candidatura dins el 
Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial 
20/01/16: Editorial Mediterrània: proposta d’edició de material relacionat amb les vies 
verdes de Girona 
21/01/16: Entrevista telefònica amb Radio Olesa 
25/01/16: X. Corominas (Mou-te en bici): reunió de treball amb el president d’aquesta 
entitat per buscar projectes de col·laboració conjunta/Reunió UdG per demanar 
pressupost actualitzat sobre treball d’usos i usuaris de les vies verdes de Girona 

 
FEBRER 2016 
01/02/16: Visita Lluc Salellas: explicació dels diferents projectes que es porten a terme 
des del CV / Reunió TEISA per tal d’actualitzar i millorar el conveni signat amb aquesta 
empresa de transport 
08/02/16: TROBADA CLUB D’AGENTS ECONÒMICS de les Vies Verdes de Girona 
09/02/16: Dani Blasco (UdG) + CONSELL EXECUTIU/Reunió projectes europeus (Diputació) 
10/02/16: Visita Alcalde Camprodon (amb Ponç Feliu, Consorci del Ter) 
11/02/16: Reunió Joventut (Carnet Jove / Xanascat - Barcelona): renovació i ampliació 
conveni signat amb ells 
12/02/16: Visita Ajuntament Quart + Visita Sant Julià de Ramis (Aleix Pineda enginyer de 
la Diputació de Girona) 
15/02/16: Visita Reunió Consell Comarcal Pla de l’Estany: reunió amb el President del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
16/02/16: Reunió PECT Patronat 
22/02/16: Reunió Oriol Sallent (Pirinexus-360) 
23/02/16: Barcelona/ACT: Projecte implementació distintiu Bed&Bike a nivell nacional 
català 
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24/02/16: Gemma Batlle (CaixaBank) + Visita Ajuntament Platja d’Aro: presentació 
accions de millora conjuntes de la via verda en el tram del municipi de Castell-Platja d’Aro 
25/02/16: Reunions Editorial Mediterrània & RB.Com-Graf: proposta de realització de 
llibres i contes relacionats amb les vies verdes de Girona – Tarda: Reunions amb el 
President (Sarrià de Ter i St. Julià de Ramis & Ramon Roque /Ferran Miquel) 
26/02/16: Contacte XATIC // visita Jordi Bonet (presentació: Alzamora) 
29/02/16: Reunió Ajuntament de Girona per la via verda (amb el Dept. Tècnic: Núria 
Rovira) 
01/03/16: Consell Executiu VV + Comissió especial de comptes (Diputació) 
 

 

INFORME DELS PRINCIPALS TREBALLS DESENVOLUPATS 

 
 
Obres, manteniment i campanyes: 

 Continuació il·luminació tram de la Font Picant al municipi de Santa Cristina d’Aro 

 Tram de via verda entre Girona i Sarrià de Ter 

 Execució obres de millora a la Ruta del Ferro i del Carbó consistents en la reposició 
de paviment asfàltic. Obra cofinançada pel PUOSC 

 Execució de les obres de millora a la Costa d’Alou consistents en la reposició de 
paviment de sauló sòlid. Obra cofinançada pel PUOSC 

 Col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós en la finalització dels treballs 
d’ampliació de la via verda dins el seu terme municipal. El Consorci s’ha fet càrrec 
de la senyalització horitzontal (pintura) i de les tanques de seguretat 

 Actuació de millora al pont sobre el riu Onyar dins el terme municipal de Quart 

 Actuació de millora al pont sobre torrent dins el terme municipal de Bescanó 

 Actuacions de manteniment i millora segons treballs adjudicats a empreses de 
serveis 

 Campanya de sensibilització i civisme a les vies verdes de Girona 

 Arranjament de paviment dins els municipis de Quart i Llambilles 

Acords i Convenis amb altres administracions públiques i/o entitats: 

 Conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la 
implantació del servei d’emergències (112) a les vies verdes de Girona 

 Conveni IES Montilivi segons el qual un alumne del Grau Superior d’Educació i 
Control Ambiental desenvolupa les seves pràctiques en el Consorci 

 Conveni amb la Universitat de Girona (Facultat de Turisme) segons el qual una 
alumna del Màster de Turisme Cultural desenvolupa les seves pràctiques en el 
Consorci 

 Conveni amb Intermón-Oxfam per a la col·laboració en el desenvolupament de la 
Trailwalker 2016 
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 Conveni amb l’Ajuntament de La Jonquera per a la promoció de la Pirinexus 360º 
per l’any 2016 

 Conveni amb el Patronat de Turisme Girona Costa Brava per a la promoció i 
desenvolupament del turisme de Natura i Actiu 

 Conveni de col·laboració amb el Consorci del Ter per a promocionar conjuntament 
les vies verdes de Girona i la Ruta del Ter 

 Conveni de delegació de la gestió dels cobraments del Consorci al XALOC 

Participació del Consorci en projectes europeus i/o d’administracions superiors: 

 Participació en els treballs de concreció del traçat de la ruta ciclista 
TransCatalunya promoguda per la Generalitat de Catalunya 

 Participació en els treballs per a la concreció del traçat de la ruta ciclable RIMAVISI 
promoguda per entitats i administracions dels municipis de Maçanet de la Selva, 
Sils, Vidreres i Riudarenes 

 Participació en el projecte europeu MED liderat per la Generalitat de Catalunya 
(segona fase del projecte de potenciació de la ruta Eurovelo8) 

 Inici dels treballs per a la sol·licitud de subvenció dins la convocatòria dels ajuts 
POCTEFA de la Unió Europea (Enllaç 2) 

 Participació en els treballs previs de preparació de la candidatura dels PECT 
previstos en la futura convocatòria dels ajuts FEDER 

 Participació en el projecte europeu Up Tour You on hi participa la Generalitat de 
Catalunya sobre turisme accessible 

Trobades, visites i reunions amb municipis que formen part del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona: 

 Visita Ajuntament de Bescanó per a tractar diversos temes relacionats amb el 
funcionament de la via verda i per valorar la creació d’una futura àrea d’esbarjo en 
el municipi vinculada a la via verda 

 Visita a la Via Verda de la Ruta Termal de Caldes de Malavella prèvia a la seva 
incorporació al Consorci de les Vies Verdes de Girona 

 Reunió amb l’Alcalde de Molló 

 Reunió i visita a tot el traçat de la futura via verda del Pla de l’Estany 

 Visita a la comarcal del Ripollès per a tractar diversos temes relacionats amb la via 
verda de la Ruta del Ferro i del Carbó 

 Reunió amb l’Ajuntament de Girona per treballar conjuntament la connexió de 
l’inici de la via verda entre Girona i Sarrià de Ter amb el carril bici urbà de la ciutat 
de Girona 

 Visita amb l’Alcalde de Camprodon al tram de la Ruta Pirinexus d’entrada al 
municipi de Camprodon per aconseguir millorar-ne la seva seguretat per als 
usuaris 
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 Reunió amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a millorar la connexió i 
informació sobre la nova via verda de la Ruta Termal del municipi de Caldes de 
Malavella 

 Reunió de treball amb el Dipsalut per preparar campanyes de dinamització i ús de 
les vies verdes de Girona 

 Reunió de treball amb l’empresa TEISA per a la revisió i millora del conveni 
existent entre el Consorci i aquesta empresa per a la possibilitat de transport de 
bicicletes en els seus autobusos 

 
Els membres de l’Assemblea General se’n donen per assabentats 
 
El Sr. Salvador Calabuig i Serra, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
pregunta si per la preparació de la Marató de les Vies Verdes es va parlar amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu Guíxols, mostra malestar ja que altres anys la marató acabava 
al seu municipi i segons explica seria l’acabament “natural” i aquest any acaba al municipi 
de Platja d’Aro. El gerent del Consorci, Sr. Àngel Planas, li respon que la marató està 
organitzada per una empresa externa, que són ells els que arriben a acords amb els 
municipis i patrocinadors, el Consorci només dóna el permís i fa difusió del esdeveniment. 
 
El Sr. Lluc Salellas, diputat de CUP, demana que s’expliciti més el contingut dels informes, 
per exemple els termes dels convenis, ja que no han tingut suficient temps per 
assabentar-se si la política de treball que es fa des del Consorci és de la correcta o bé els 
hi agradaria canviar-la. El president del Consorci li respon que estem oberts a que 
qualsevol membres de l’Assemblea es dirigeixi directament a nosaltres i se li donarà tota 
menta d’informació i explicacions, a l’Assemblea és complicat explicitar tots i cadascun 
dels punts, administrativament impossible, és més fàcil que algun dels punts li expliquem 
particularment. El Sr. Salellas respon que són debats diferents, que ell demana que 
s’expliqui a tots els membres de l’Assemblea, ja que els informes van arribar tard. El 
president demana que es deixi constància. 
 
 

4 Aprovació de la Memòria anual de l’any 2015. 

 

Sr. Salellas, manifesta que no està d’acord en externalitzar la gestió de les xarxes socials 
del Consorci, ja que la Diputació té prou recursos per assumir aquesta tasca. El president 
puntualitza que potser a la memòria no queda clar però que el que s’ha externalitzat són 
campanyes puntuals o bé concursos que es proposen a les xarxes. El gerent clarifica que 
el control dels mecanismes propis de difusió continua essent del Consorci.  
 

S’aprova, per unanimitat, la Memòria anual de l’any 2015, prèviament lliurada als 
assistents. 
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5 Donar compte de les resolucions signades per la Presidència entre l’1 d’octubre de 
2015 i el 31 de gener de 2016. 

 
 

Decret núm. 157, d’1 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 158, d’1 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm. 159, d’1 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 160, d’1 d’octubre de 2015 Aprovació Conveni becari Cristian Mena. 

Decret núm. 161, de 2 d’octubre de 2015  Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm. 162, de 2 d’octubre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 163,  de 2 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 164, de 8 d’octubre de 2015 Autorització núm. 2015_121, Gas Natural Distribución SDG, SA. 
Decret núm. 165, de 13 d’octubre de 2015 Encàrrec de funcions de gerència a favor de Àngel Planas Sabater. 

Decret núm. 166, de 14 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 167, de 14 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm. 168, de 14 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 169, de 14 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm. 170, de 15 d’octubre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm. 171, de 15 d’octubre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  172, de 15 d’octubre de 2015 Autorització núm. 2015_149, Consell Comarcal de la Garrotxa. 
Decret núm.  173, de 19 d’octubre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_096, Lluís Martí Pagès. 

Decret núm. 174, de 19 d’octubre de 2015 Convalidació de la despesa, Congrès de la Bicicleta, Funcació Auditori Palau de Congressos. 

Decret núm.  175, de 19 d’octubre de 2015 Autorització núm. 2014_71, Josep M. Fité Grabalosa. 
Decret núm.  176, de 20 d’octubre de 2015 Retorn de fiança de l’autorització 2014_143, Benito Arnó e Hijos. 

Decret núm.  177, de 22 d’octubre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_157, DFG Girona Economistes, SL 

Decret núm.  178, de 28 d’octubre de 2015 Autorització provisional de vehicle, 3722 FBW, Carles Salgas Padrosa 
Decret núm.  179, de 30 d’octubre de 2015 Retorn de fiança de l’autorització 2014_046, Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 

Decret núm.  180,  de 10 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  181, de 10 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  182,  de 10 de novembre de 2015  Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  183, de 10 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  184, de 10 de novembre de 2015 Convalidació de la despesa corresponent a la pòlissa de RP, Curós Espigulé. 

Decret núm.  185, d’11 de novembre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  186, d’11 de novembre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  187, de 12 de novembre de 2015 Retorn de fiança de l’exp. 2015_014, Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 

Decret núm.  188, de 12 de novembre de 2015 Acceptació de la renúncia voluntària de la Sra. Núria Vilardosa Tomàs com a treballadora. 

Decret núm.  189, de 12 de novembre de 2015 Sol·licitud a DGAL de la modificació del projecte “Pas Inferior a Montfullà” 
Decret núm.  190, de 13 de novembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_161, Lluís Sala Guixeras. 

Decret núm.  191, de 13 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  192, de 13 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  193, de 13 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  194, de 13 de novembre de 2015 Deixar sense efecte compatibilitat de l’Àngel Planas Sabater  
Decret núm.  195, de 16 de novembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_160, Fustes Grau, SA 

Decret núm.  196, de 18 de novembre de 2015 Contractació laboral temporal d’en Jordi Morató Trull. 

Decret núm.  197, de 18 de novembre de 2015 Aprovació de modificació de crèdit TC 2015_148. 
Decret núm.  198, de 24 de novembre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  199, de 25 de novembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  200, de 26 de novembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_158, duBois Mobiliario, SL 
Decret núm.  201, de 2 de desembre de 2015 Aprovació del Conveni marc del Club d’Agents Econòmics de les Vies Verdes de Girona. 

Decret núm.  202, de 2 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_167, Josep Vilanova, SA 
Decret núm.  203, de 2 de desembre de 2015 Aprovació de l’expedient de contractació de Pavimentació de la Costa d’Alou a Llagostera 

Decret núm.  204, de 2 de desembre de 2015 Aprovació del Projecte de Finançament Afectat, 2015_172 

Decret núm.  205, de 7 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_168, Consell Comarcal del Baix Empordà Tramuntana 
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Decret núm.  206, de 7 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_194, Joan Aulet Collell 

Decret núm.  207, de 9 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_188, Germans Cañet Xirgu, SL 

Decret núm.  208, de 9 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_186, duBois Mobiliario, SL 
Decret núm.  209, de 10 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_197, Dilart Senyalització aplicada, SL 

Decret núm.  210, de 10 de desembre de 2015 Aprovar el projecte anomenat de construcció d’un gual a la llera del riu Llobregat d’Empordà. 

Decret núm.  211, de 10 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  212, de 10 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  213, de 10 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_196, duBois Mobiliario, SL 
Decret núm.  214, de 14 de desembre de 2015 Constitució de la Comissió tècnica per l’obertura de sobres del Projecte de Pavimentació de 

la Costa D’Alou a Llagostera. 

Decret núm.  215, de 14 de desembre de 2015 Aprovació de la despesa 2015_180, Artur Pato Marcé 
Decret núm.  216, de 14 de desembre de 2015 Aprovació del Conveni de la Generalitat del centre de gestió de trucades d’urgència 112. 

Decret núm.  217, de 15 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  218, de 15 de desembre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  219, de 15 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  220, de 15 de desembre de 2015 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  221, de 18 de desembre de 2015 Adjudicació del contracte 2015_166, Massachs Obres i Paisatges, SLU 

Decret núm.  222, de 23 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  223, de 30 de desembre de 2015 Aprovació del Conveni del becari Gerard Estrany Alcántara 
Decret núm.  224, de 31 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  225, de 31 de desembre de 2015 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  1, de 4 de gener de 2016 Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Jonquera per la Pirinexus Challenge 
Decret núm.  2, de 15 de gener de 2016 Aprovació del Pla de seguretat i Salut de l’obra de Pavimentació de la Costa Alou 

Decret núm.  3, de 21 de gener de 2016 Aprovació del Conveni amb el Consorci del Ter. 

Decret núm.  4, de 26 de gener de 2016 Aprovació del Conveni amb el Patronat de Turisme Costa Brava 
Decret núm.  5, de 26 de gener de 2016 Documents comptables de sous i salaris que consten a la Intervenció de Fons. 

Decret núm.  6, de 26 de gener de 2016 Documents comptables de despeses que consten a la Intervenció de Fons. 
Decret núm.  7, de 28 de gener de 2016 Acumulació de funcions a favor de Silvia Marty Matas 

Decret núm.  8, de 28 de gener de 2016 Acumulació de funcions a favor de Núria Sàbat González 

Decret núm.  9, de 29 de gener de 2016 Aprovació del calendari laboral del 2016. 
Decret núm.  10, de 31 de gener de 2016 Aprovació de la certificació núm. 1 de Massachs Obres i Paisatge. 

    
    

Els membres de l’Assemblea General queden assabentats de la informació facilitada. 
 

6 Ratificació de resolucions que ho requereixen. 
 

No n’hi ha 
 
 

7 Aprovació de les cinc entitats proposades pel Consell Executiu  en representació 
d’entitats econòmiques, mediambientals; i socials i esportives. 

 
L’article 7 dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona regula els membres que 
integren l’Assemblea General, formada aquesta per la Presidència, la Vicepresidència, els 
alcaldes i alcaldesses dels municipis consorciats o aquells en qui aquests hagin delegat 
específicament, els 27 diputats i diputades de la Diputació de Girona, cinc membres –amb 
veu i sense vot- elegits per l'Assemblea General a proposta del Consell Executiu, en 
representació d’: 

- Entitats mediambientals i socials (2) 
- Entitats econòmiques (2) 
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- Entitats esportives (1) 
 
Vist que el Consell Executiu es va reunir en sessió ordinària de 13 d’octubre de 2015 i va 
proposar les entitats que mes avall es detallen. 
 
Per tot l’anterior, s’aprova per unanimitat el següent acord: 
 
UNIC. Aprovar que les cinc entitats que es diran s’integrin a l’Assemblea General amb veu 
i sense vot. 

 Entitats en representació d’entitats mediambientals i socials: 
 - Plataforma Mou-te en bici, 
 - Associació de Naturalistes de Girona 

 Entitats en representació d’entitats econòmiques: 
- Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
- Associació de Càmpings de Girona 

 Entitat en representació d’entitats esportives: 
- Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

 
El president informa que avui han assistit a l’Assemblea els representants de Mou-te en 
Bici i l’Associació de Naturalistes de Girona. 
 
 
8 Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí com a membre del 

Consorci de les Vies Verdes. 
 
Vist que fruit del projecte finançat amb fons FEDER, anomenat Enllaç, s’ha creat la ruta 
cicloturística Pirinexus. 
 
Atès que la Ruta Pirinexus, essent una ampliació de les vies verdes que gestiona el 
Consorci actualment, transcorre per municipis que no en són membres. 
 
Vist l’article 31, Incorporació de membres, dels Estatuts del Consorci: “La incorporació de 
nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en 
la consecució dels seus objectius requerirà l’aprovació, per majoria absoluta, de la 
proposta d’adhesió del nou membre i la formalització d’un conveni d’adhesió on 
s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels 
Estatuts.” 
 
Vist el que disposen els articles 313 i seg., en relació amb el 160 del Decret 179/95, de 13 
de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals quant al 
règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació. 
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Per tot l’anterior, s’aprova per unanimitat el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la formalització del Conveni d’adhesió al Consorci, el qual es transcriu 
literalment: 
 

“CONVENI DE FORMALITZACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRI I EL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA GESTIÓ DE LA VIA VERDA 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Albert 
Gómez Casas, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, representat pel seu alcalde, Sr. Jordi Cordon 
Pulido. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona a l’article 31 preveu que a la 
incorporació dels nous membres es formalitzarà un conveni d’adhesió. 
Per tal de concretar quin és el tram de via verda que passa a gestionar el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona, es procedeix a determinar-ho i quin tram es grafia en la fotocòpia 
del plànol que s’acompanya a com document- annex 1. 
El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en sessió de data 4 de desembre de 2014 va 
aprovar l’acord d’adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
Als efectes de formalització de l’esmentat conveni, 
PACTEN 
La via verda que transcorre pel terme municipal de Torroella de Montgrí i que surt grafiada 
a la fotocòpia del plànol que s’acompanya com annex 1 i que es grafia en color vermell, és 
la que gestionarà el Consorci de les Vies Verdes de Girona d’acord amb els objectius dels 
estatuts. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen.” 

 

Segon. Acceptar la incorporació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, el qual ha 
tramès al Consorci l’acord del Ple de la seva corporació en el que s’aproven els estatuts 
del Consorci. 
 
 
9 Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella com a membre del 

Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
Vist que l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha executat el Projecte de l’enllaç de 
l’estació amb la via verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols amb la Via Augusta passant 
pel nucli de Caldes de Malavella i l’Estació de ferrocarrils, fet pel qual pot en aquest 
moments valorar i plantejar l’interès del municipi en formar part del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona. 
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Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona entre altres té com a objecte i finalitat 
la planificació, execució i gestió de les vies verdes de les comarques de Girona i la 
coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat de les vies verdes, el 
manteniment, la millora i les connexions dels traçat. 
 
Vist l’article 31, Incorporació de membres, dels Estatuts del Consorci: “La incorporació de 
nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en 
la consecució dels seus objectius requerirà l’aprovació, per majoria absoluta, de la 
proposta d’adhesió del nou membre i la formalització d’un conveni d’adhesió on 
s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels 
Estatuts.” 
 
Vist el que disposen els articles 313 i seg., en relació amb el 160 del Decret 179/95, de 13 
de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals quant al 
règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació. 
 

Per tot l’anterior, s’aprova per unanimitat el següent acord: 
 

Primer. Aprovar la formalització del Conveni d’adhesió al Consorci, el qual es transcriu 
literalment: 
 

“CONVENI DE FORMALITZACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA I EL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA GESTIÓ DE LA VIA VERDA 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Albert 
Gómez Casas, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA, representat pel seu alcalde, Sr. Salvador Balliu i 
Torroella. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona a l’article 31 preveu que a la 
incorporació dels nous membres es formalitzarà un conveni d’adhesió. 
Per tal de concretar quin és el tram de via verda que passa a gestionar el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona, es procedeix a determinar-ho i es grafia en la fotocòpia del plànol 
que s’acompanya a com document- annex 1, 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Malavella en sessió de data 28 de setembre de 2015 va 
aprovar l’acord d’adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
Als efectes de formalització de l’esmentat conveni, 
PACTEN 
La via verda que transcorre pel terme municipal de Caldes de Malavella i que surt grafiada a 
la fotocòpia del plànol que s’acompanya com annex 1 i que es grafia en color vermell, és la 
que gestionarà el Consorci de les Vies Verdes de Girona d’acord amb els objectius dels 
estatuts. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen.” 
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Segon. Acceptar la incorporació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, el qual ha 
tramès al Consorci l’acord del Ple de la seva corporació en el que s’aproven els estatuts 
del Consorci. 
 
Tercer. Acceptar la delegació feta per l’Ajuntament de Caldes de Malavella a favor del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, per tal de sotmetre l’expedient a informació 
pública i la publicació posterior relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella al Consorci de les Vies Verdes de Girona.  
 
Quart. Sotmetre el present acord, juntament amb el text dels Estatuts, a informació 
pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis del Consorci. 
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents. 
Sinó es formulen al·legacions i/o reclamacions l’acord quedarà elevat a definitiu. 
 
Cinquè. Facultar al president del Consorci per a la tramitació i execució del present acord. 
 
 

10 Aprovar l’abonament de la part pendent de recuperar de la paga extraordinària de 
desembre de 2012 segons la disposició addicional 12u de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre. 

 
 

L'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir l'obligació de 
reduir les retribucions anuals del 2012 de tot el personal al servei del sector públic en 
l'import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre de 
2012. En aplicació d'aquesta previsió, l'acord de l'Assemblea General del Consorci de les 
Vies Verdes de Girona de 27 de novembre de 2012 va acordar, entre d'altres acords: 
 
"PRIMER. Aprovar la supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de 
complement de destí o equivalents, a percebre en el mes de desembre de 2012 per part 
del personal al servei del Consorci de les Vies Verdes de Girona, tal i com disposa l’article 
2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, la qual ascendeix a la quantitat total de 
11.817,12 euros. 
SEGON. Aprovar el reintegrament a la Diputació de Girona, abans del 31 de desembre de 
2012, de l’import de 11.817,12 euros, corresponents a les retribucions totals suprimides. 
TERCER. En l’exercici o els exercicis en què les lleis de pressupostos generals de l’Estat 
disposin l’aplicació del compromís de destinar les quantitats derivades de la supressió de 
les retribucions a aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva 
(article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012), els destinataris de les aportacions seran les 
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persones que es detallen en el certificat del secretari del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, que consta en l’expedient relatiu al present acord. 
QUART. Traslladar el present acord a la Diputació de Girona." 
 
En aplicació de la Disposició Addicional 12u de la llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, s'ha previst la recuperació de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic, en els 
termes que s'indiquen a continuació: Cada Administració Pública, dins del seu àmbit, 
podrà aprovar dintre de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 
extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades 
dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, corresponent al mes de desembre de 2012, per aplicació del RDL 
20/2012 de 13 de juliol.  
 
Les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte s'aplicaran sobre l'import 
deixat de percebre per cada empleat en aplicació de l'article 2 del RDL 20/2012, i seran 
equivalents a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga extraordinària, paga 
addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre.  
 
En el cas que algun empleat no hagués tingut dret, al mes de desembre de 2012, a la 
percepció de la totalitat de la paga extraordinària del desembre de 2012 (principalment, 
per haver iniciat o finalitzat la seva relació de servei durant els sis mesos immediatament 
anteriors al seu meritament), els 91 dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies 
que hauria de correspondre pel temps treballat efectiu. 
 
El còmput de la part de la paga extraordinària que correspon a 91 dies o xifra inferior es 
realitzarà conforme a les normes que siguin aplicables a cada col·lectiu de personal, és a 
dir, en relació al personal funcionari s'aplicaran les normes de funció pública aplicables a 
cada Administració, i en el cas del personal laboral, s'aplicaran les 25 normes laborals i 
convencionals vigents al mes de desembre de 2012.  
 
Per tot l’anterior, s’aprova per unanimitat l’adopció del següent acord: 
 
Primer. APROVAR l'abonament en favor del personal del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als 91 dies de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en concepte de recuperació dels 
imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. En aquells casos en els que no s'hagués procedit a reconèixer la totalitat 
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de la paga extraordinària de desembre de 2012, els 91 dies es reduiran proporcionalment 
al còmput de dies que hauria estat d'aplicació. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Girona que reintegri al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona la quantitat de 5.876,22 euros, equivalent a la part proporcional corresponent als 
91 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 dels treballadors del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona que va ser traspassada a la Diputació de Girona a 
data 14 de desembre de 2012. 
 
Tercer. Aprovar la relació individual del personal afectat per aquest acord, així com la 
quantificació individual de la quantia que els correspon percebre:  
 
 

Treballador Import 

A. M., M. 1.016,89 

D. S., G. 1.420,75 

M. M., S. 1.018,55 

P. S., À. 1.163,00 

S. G., N. 504,95 

V. T., N. 752,08 

Total 5.876,22 

 

 

 

11 Donar compte de la liquidació del pressupost general del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona de l’exercici 2015.  

 

El president dóna la paraula a la Interventora, Sra. Núria Josa que llegeix i explica el següent 
decret: 
 
La liquidació del pressupost de l'exercici 2015 s'ha confeccionat d'acord amb el que estableix 
l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004, i l'article 89 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril.  
 
Correspon al president de l'entitat local, previ informe de la Intervenció, aprovar la liquidació 
del pressupost de l'entitat local (article 90.1 del Reial Decret 500/1990), donant-ne compte a 
l'Assemblea General en la primera sessió que es reuneixi (article 193.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 i 90.2 del Reial Decret 500/1990). El president del Consorci, mitjançant 
decret de 5 de febrer de 2016, ha aprovat la liquidació del pressupost general del Consorci 
de l’exercici 2015. 
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Per tot això, es dóna compte a l’Assemblea General del decret de liquidació del 
pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2015, i en conseqüència 
l’Assemblea General es dona per assabentada de la resolució de Presidència, de data 5 de 
febrer de 2016, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2015, que es transcriu tot seguit: 
 

“Exp. núm. 2016_055 
 
La liquidació del pressupost de l'exercici 2015 s'ha confeccionat d'acord amb el que estableixen 
l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004, i l'article 89 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 
 
Correspon al president de l'entitat local, previ informe de la Intervenció, aprovar la liquidació 
del pressupost de l'entitat (article 90.1 del Reial Decret 500/1990), donant-ne compte a 
l'Assemblea General en la primera sessió que es reuneixi (article 193.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 i 90.2 del Reial Decret 500/1990). 
 
I vist l'informe favorable de la Intervenció, 
 
DISPOSO 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
de l'exercici 2015, de conformitat amb el detall que a continuació s'indica: 

 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Crèdits inicials 529.360,25

Modificacions de crèdit 669.864,18

Crèdits definitius 1.199.224,43

Despeses autoritzades 1.035.608,10

Despeses compromeses 1.035.608,10

Obligacions reconegudes 700.046,71

Pagaments realitzats 677.486,73

Reintegraments de pagament 13.882,69

Pagaments líquids 663.604,04  
 

1.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 
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Previsions inicials 529.360,25

Modificacions de crèdit 669.864,18

Previsions definitives 1.199.224,43

Drets reconeguts 544.601,87

Drets anul·lats 113,81

Drets cancel·lats 0,00

Drets reconeguts nets 502.835,40

Drets recaptats 499.826,28

Devolucions d'ingressos indeguts 113,81

Recaptació neta 499.712,47  
1.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
 
1.3.1. Del pressupost de despeses 
 
Cap.

Crèdits 
inicials

Modificacions 
de crèdit

Crèdits 
definitius

Despeses 
autoritzades

Despeses 
compromeses

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats

Reinteg. de 
pagament

Pagaments 
líquids

1 265.432,70 22.144,63 287.577,33 209.819,81 209.819,81 209.819,81 219.716,88 13.713,89 206.002,99

2 222.405,95 175.681,33 398.087,28 338.488,62 338.488,62 223.339,35 190.850,46 136,96 190.713,50

3 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.101,11 1.101,11 1.101,11 1.132,95 31,84 1.101,11

4 29.000,00 5.000,00 34.000,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 0,00 32.600,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 11.521,60 466.038,22 477.559,82 453.598,56 453.598,56 233.186,44 233.186,44 0,00 233.186,44

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 529.360,25 669.864,18 1.199.224,43 1.035.608,10 1.035.608,10 700.046,71 677.486,73 13.882,69 663.604,04  
 

1.3.2. Del pressupost d'ingressos 
 

Cap.
Previsions 

inicials
Modificacions 

de crèdit
Previsions 
definitives

Drets 
reconeguts

Drets anul·lats
Drets 

cancel·lats

Drets 
reconeguts 

nets

Drets 
recaptats

Dev. 
ingressos 

indeguts

Recaptació 
neta

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 300,00 0,00 300,00 1.988,59 0,80 0,00 1.987,79 1.987,79 1.987,79

4 529.060,25 3.099,63 532.159,88 488.329,21 113,01 0,00 488.216,20 485.093,27 485.093,27

5 0,00 0,00 80,68 0,00 0,00 80,68 80,68 0,00 80,68

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 458.803,82 458.803,82 12.550,73 0,00 0,00 12.550,73 12.550,73 0,00 12.550,73

8 207.960,73 207.960,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 529.360,25 669.864,18 1.199.224,43 502.949,21 113,81 0,00 502.835,40 499.712,47 0,00 499.712,47  
 

1.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
1.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 3.122,93

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 132.042,85

Total (a+b) 135.165,78

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 36.442,67

b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00

Total (a+b) 36.442,67  
 

1.4.2. Resultat pressupostari de l'exercici 
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a. Drets reconeguts nets capítols I a V 490.284,67

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 466.860,27

(A) Operacions corrents (a-b) 23.424,40

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 12.550,73

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 233.186,44

(B) Operacions de capital (c-d) -220.635,71

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -197.211,31

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -197.211,31

196.661,04

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 229.821,76

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 229.271,49

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals

 
 
1.4.3. Romanents de crèdit 
 
1. D'impossible incorporació 132.881,15

2. D'incorporació obligatòria 241.888,55

3. Susceptibles d'incorporació 124.408,02

a. Compromesos 120.548,41

b. Autoritzats 0,00

c. Retinguts 0,03

d. Disponibles 3.859,58

TOTAL (1+2+3) 499.177,72  
 
1.4.4. Romanent de tresoreria 
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1. FONS LÍQUIDS 159.028,25

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c-d) 135.333,32

a. Del pressupost corrent 3.122,93

b. De pressupostos tancats 132.042,85

c. D'operacions no pressupostàries 167,54

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (e+f+g-h) 206.082,55

d. Del pressupost corrent 36.442,67

e. De pressupostos tancats 0,00

f. D'operacions no pressupostàries 169.639,88

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00

g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 88.279,02

II. Saldos de dubtós cobrament 44.472,08

III. Excés de finançament afectat 0,00

43.806,94

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-

II-III)
 

 
 
Segon. Donar-ne compte a l'Assemblea General en la primera sessió ordinària en la que es 
reuneixi.” 

 

Que es procedeixi a remetre l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 
del Consorci de les Vies Verdes de Girona a la Diputació de Girona. 
 
 

12 Aprovar la modificació del punt 5 de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a 
la prestació del servei de promoció econòmica i turística dels membres que formen 
part del Club d’Agents Econòmics de les vies verdes. 

 

Vist que s’ha detectat algun error i mancança en l’article número 5 de l’Ordenança 
reguladora dels preus públics per a la prestació del servei de promoció econòmica i 
turística dels membres que formen part del Club d’Agents Econòmics de les Vies Verdes 
de Girona, publicada en el BOP núm. 9 de 15 de gener de 2016, es proposa les següents 
modificacions a l’article 5: 
 

Primer. Afegir dues tarifes a la taula del segon punt de l’article 5: 
Càmping < 1.000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 
333,00 € 
Càmping >= 1.000 places membre d’una associació amb conveni amb el Consorci 
480,00 € 
 
Segon. Afegir un tercer punt a l’article 5: 
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3. En el cas en que es vulgui entrar a formar part del Club en un moment que no 
sigui l’inici de l’exercici s’adaptarà la tarifa mitjançant prorrateig del període 
restant. 
 
Tercer. Corregir dos errors al punt 2 de l’article 5: 
On indica: “Càmping>places”, hauria d’indicar: “Càmping>=1.000 places” 
On indica: “Transferiments i lloguers >25 bicicletes”, hauria d’indicar: 
“Transferiments i lloguers >=25 bicicletes” 

 
Vist l’informe tècnic de data 10 de febrer de 2016, vist l’informe de secretaria i 
intervenció, de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorrin 
cap de les circumstàncies específiques de l’article 20.1. B) de l’esmentat legal. 
 
En atenció a les disposicions anteriorment indicades, s’aprova per unanimitat el següent 
acord: 
 

Primer. Aprovar inicialment el nou redactat de l’article núm. 5: 
 

“Article 5. Quantia. 
 
1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat. 
 
2. El preu públic de les diverses actuacions que comporta la promoció econòmica i turística 
serà el que es fixa en les següents tarifes: 
 

 

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la 
inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i 
www.pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, 
twitter i instagram, la presència de material promocional a 
Fires i accions com presstrips, famtrips i blogtrips i altres 
accions de promoció com el projecte targeta amics de les 
vies verdes de Girona: 
 
Allotjaments   

Entitats que realitzin l’activitat de Turisme rural degudament 
justificada amb document oficial 
fins a un màxim de 6 habitacions 100,00 € 

Entitats que realitzin l’activitat de Turisme rural degudament 
justificada amb document oficial a partir de 7 habitacions 
Entitats que realitzin l’activitat de cases de colònies 
Entitats que realitzin l’activitat d’albergs      200,00 €  

http://www.viesverdes.cat/
http://www.pirinexus.cat/
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Entitats que realitzin l’activitat de Turisme en el sector 
hoteler/càmping : 
 
Hotels individuals fins a 25 habitacions      400,00 €  

Hotels individuals a partir de 25 habitacions      600,00 €  

Cadenes o associacions d'allotjaments   1.000,00 €  

Càmping <1000 places      416,00 €  

Càmping <1000 places membre d’una associació amb 
conveni amb el Consorci 333,00 € 

Càmping >=1000 places      600,00 €  

 Càmping >= 1000 places membre d’una associació amb 
conveni amb el Consorci  480,00 € 

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la 
inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i 
www.pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, 
twitter i instagram, la presència de material promocional a 
Fires i accions com presstrips, famtrips i blogtrips i altres 
accions de promoció com el projecte targeta amics de les 
vies verdes de Girona: 

   

Entitats que realitzin l’activitat de: 
- Venda i reparació de bicicletes      200,00 €  

- Transferiments i lloguers <25 bicicletes      300,00 €  

- Transferiments i lloguers >=25 bicicletes      437,00 €  

- Transport (taxis, empreses de trànsfers...)      230,00 €  

    

Per a la prestació del servei de promoció consistent en la 
inserció d’informació a les webs de www.viesverdes.cat i 
www.pirinexus.cat, la comunicació mitjançant facebook, 
twitter i instagram, la presència de material promocional a 
Fires i accions com presstrips, famtrips i blogtrips i altres 
accions de promoció com el projecte targeta amics de les 
vies verdes de Girona: 

   

Entitats que realitzin l’activitat de: 
Restauració (Bars i restaurants)      166,00 €  

Entitats que realitzin el servei d’Agències de viatges      500,00 €  
 

3. En el cas d’entrar a formar del Club d’Agents Econòmics en un moment que no sigui l’inici 
de l’exercici s’adaptarà la tarifa mitjançant prorrateig del període restant.” 

 

http://www.viesverdes.cat/
http://www.pirinexus.cat/
http://www.viesverdes.cat/
http://www.pirinexus.cat/
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis del Consorci i la inserció al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, s’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no 
es formulen reclamacions ni al·legacions. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

13 Aprovació inicial de l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci.  
 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter 
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix 
caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels 
Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local. 
 
En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar alguns 
aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per això va 
determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu règim 
orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la disposició addicional vintena de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL. 
 
Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació 
dels membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va 
comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents. 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la 
Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, segons 
les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada LRSAL. 
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de provisionalitat la 
dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres dels òrgans superiors 
de govern i d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el marc dels 
límits establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició. 
 
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha modificat la 
classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme depenent de la 
Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el 
nombre màxim de membres dels òrgans superior de govern o administració de l’ens, 
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segons disposició addicional repetida i que, alhora, implica ajustar de nou les previsions 
contingudes als estatuts, mitjançant la corresponent modificació del seu article 8. 
 
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, 
argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes—articles  27 i 28--, a fi 
de corregir i millorar la regulació que contenen. 
 
Vist l’informe del secretari, i de conformitat amb les competències atribuïdes a l’article 12 
dels Estatuts, s’aprova per unanimitat el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27  
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com segueix: 
 

Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat 
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la 
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu 
titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva plaça 
al Consell Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l’Assemblea 
General a proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones 
que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la 
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de substituir-
lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el 
càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o 
antecessora. 
 
Article 27. Autoritzacions i permisos 
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- 
l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament en 
els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de 
senyalització i planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació 
que afecti el traçat de les vies verdes. 
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Article 28. Trams urbans i trams compartits. 
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, 
excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via verda, que 
corresponen al Consorci. 
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la 
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a 
cada ajuntament. 
 

Segon. Sotmetre el projecte de modificació d’Estatuts a informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’edictes i a la web del Consorci, i un extracte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions per a les 
persones interessades. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les entitats que formen el Consorci, a efectes de la seva 
ratificació i aprovació amb les mateixes formalitats seguides per a l’aprovació dels 
estatuts, de conformitat amb l’article 30 dels estatus del Consorci en relació amb els 
articles 313.3, i) i el 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals (ROAS), amb la indicació que en 
l’acord de ratificació deleguin al Consorci la tramitació conjunta de la informació pública. 
 
Quart. Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels acords 
presos pels ens consorciats en relació amb l’aprovació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci. 
 
Cinquè. En cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord esdevindrà 
definitiu. 
 
Sisè. Una vegada aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts es publicarà 
la modificació dels Estatuts en el BOP de Girona i referència de la mateixa en el DOGC, i es 
trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats juntament amb els estatuts 
a la Direcció General d’Administració Local als efectes de la inscripció a la secció 
complementària del Registre d’Ens locals, de conformitat amb el que disposa l’article 
313.5 del Decret 179/1995, ROAS. 
 
Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester el president del Consorci per a 
la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 

14 Aprovació inicial de la modificació i actualització del Pacte de Condicions de treball 
del personal del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
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A partir de la sol·licitud formulada pel personal del Consorci de les Vies Verdes de Girona i 
després d’un llarg procès de consultes amb el departament de Recursos Humans de la 
Diputació i diverses modificacions del redactat, degut a que l’anterior Pacte de Condicions 
de Treball es va signar al 2008 i que actualment no s’ajusta ni a la realitat del personal ni a 
la legalitat vigent, s’ha arribat a la conclusió que s’hauria de refer el redactat i afegir i 
modificar els articles i refondre tots els acords posteriors que s’han prés.  
 
Vist el text del Pacte de condicions de treball del personal del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona; 
 
Atès que l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, indica que els acords perquè tinguin validesa i eficàcia és necessari que els òrgans 
de govern els aprovin de manera expressa i formal. 
 
Per tot l’anterior, l’Assemblea General acorda per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar el text del Pacte de condicions de treball del personal del Consorci de les 
Vies Verdes de Girona, que es transcriu literalment:  
 

 “PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DEL CONSORCI DE 
LES VIES VERDES DE GIRONA 

 

El personal del CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, en el seu propi nom, i el 
president del CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, en representació d’aquesta 
entitat, acorden completar els respectius contractes de treball i regular les condicions de 
treball en la forma que s’estableix a continuació.  
 
Els sotasignats s’obliguen mútuament al compliment del que es deixa estipulat, que tindrà 
efectes des del dia 1 de gener de 2016 i durarà mentre no sigui substituït o modificat per 
un nou acord 
 
 
Article 1. L’àmbit personal. Aquest acord s’aplicarà íntegrament a tot el personal del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, sigui quina sigui la naturalesa de la seva vinculació, 
excepte el personal d’alta direcció. 
 
Article 2. La jornada laboral. La jornada setmanal ordinària és de 37,5 hores de dilluns a 
divendres, l’horari general serà de 7.45 hores a 15.15 hores. Hi haurà una tolerància de 15 
minuts al començament de la jornada laboral. Per tant, els dies es computen a raó de 7,5 
hores/dia. 
El personal subjecte a l’horari general gaudeix de flexibilitat horària en els següents termes: 
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 L’horari de permanència obligada és de 8.30 a 15 hores. 

 En conseqüència, la flexibilitat en l’hora d’entrada és de 7.45 a 8.30 hores. La 
flexibilitat en l’hora de sortida és de 15.00 a 15.15. No obstant, entre les 7.45 i les 
8.00 es manté el període de tolerància d’entrada, i per tant, no caldrà recuperar 
aquests 15 minuts com a màxim en cas de retard. 

 Quan es produeixi una entrada al lloc de treball més tard de les 8.30 hores sense 
causa justificada, s’anul·larà la tolerància d’entrada i caldrà recuperar els minuts de 
retard des de les 7.45 hores, sense perjudici de que el retard pot comportar la 
deducció proporcional de retribucions que preveu l’article 30 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i la sanció disciplinària que correspongui. 

 S’entén per flexibilitat horària que els empleats podran fer-ne ús sense previ avís, 
dins dels límits horaris expressats en els punts anteriors, amb l’obligació de 
recuperar els minuts d’absència que s’hagin produït en el moment d’entrar (entre 
les 8 i les 8.30 hores) i en el moment de sortir (entre les 15 i les 15.15 hores).  

 La recuperació dels minuts d’absència que hagi utilitzat l’empleat dins del marge de 
la flexibilitat horària es podrà fer el mateix dia, ajornant l’hora de sortida, o bé 
qualsevol altre dia de la mateixa setmana, a partir de les 15 hores, de tal manera 
que en finalitzar la setmana laboral caldrà haver realitzat les 37,5 hores setmanals. 

 Quan l’empleat retardi la seva sortida del lloc de treball més enllà de les 15.45 
hores, s’aplicarà automàticament una penalització de 30 minuts en concepte de 
dinar sobre el total d’hores de presència efectiva d’aquell dia. 

 
Article 3. Calendari laboral. Seran festiu amb caràcter general els dies que assenyali el 
calendari laboral oficial de la Generalitat de Catalunya. Seran festius els dos dies de festa 
local de Girona. A més, serà festiu per a tots els empleats públics la diada de Santa Rita (22 
de maig), patrona dels empleats de l’administració local, el dia 24 i el dia 31 de desembre, 
en que les dependències del Consorci romandran tancades. Si qualsevol d’aquests dies cau 
en dissabte, diumenge o festiu, es compensarà en un altre dia a determinar. Així mateix, el 
calendari laboral incorporarà cada any natural com a màxim 1 dia més de permís, o els que 
la normativa aplicable permeti, quan alguna o algunes festivitats laborals de l’àmbit 
nacional de caràcter retribuït, no recuperable i que no estigui substituït per l’Estat o la 
Comunitat Autònoma coincideixi amb dissabte. 
Les vigílies dels dies festius es realitzarà una jornada intensiva de 8 a 14 h. 
 
Article 4. Vacances. Tot el personal té dret a unes vacances d’una durada de 22 dies 
laborables, entenent-se com a tals de dilluns a divendres cada any de servei actiu o la part 
proporcional que correspongui si el temps treballat és menor. 
 
Segons la nova disposició addicional 14a, les Administracions podran establir fins a un 
màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de servei prestat pel 
personal. S’ha acordat el següent: 
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Per 5 anys d’antiguitat..................................................1 dia de vacances 
Per 15 anys d’antiguitat................................................2 dies de vacances 
Per 20 anys d’antiguitat................................................3 dies de vacances 
Per 25 anys d’antiguitat................................................4 dies de vacances   

 
Article 5. Permisos i llicències. El règim de permisos i llicències serà l’establert per al 
personal laboral de la Diputació de Girona (Annex 1: article 13 del conveni de condicions de 
treball del personal laboral de la Diputació de Girona) 
 
Article 6. Excedències. Es regiran per la normativa aplicable en cada moment. El personal 
de l’organisme podrà ser declarat en situació d’excedència d’acord amb les modalitats 
següents:  
 
a) Excedència voluntària per interès particular. Requisits: 

 Haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant un període 
mínim de 5 anys immediatament anteriors a la sol·licitud. 

 S’estableix un període mínim de 2 anys de permanència en aquesta situació. 

 Subordinada a les necessitats del servei. 

 No es pot donar aquesta situació si hi ha instruït un expedient disciplinari a 
l’empleat públic que ho sol·liciti. 

 No es meriten retribucions, ni computa el temps en aquesta situació a efectes de 
triennis, ascensos, drets de seguretat social. 

 Es declara d’ofici quan finalitza la causa que dóna lloc a una altra situació 
administrativa diferent de la del servei actiu i l’empleat públic no sol·licita el 
reingrés dins de termini.  

 
b) Excedència voluntària per cura de fill/a o familiar. Es regulen dos supòsits: 
La cura de fills, per naturalesa, adopció o acolliment. 
La cura de familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. 

 La durada serà: 3 anys per la cura de fill, des del naixement, resolució administrativa 
o judicial, i per la cura de familiar mínim 3 mesos i màxim 3 anys. 

 Hi ha reserva de lloc de treball mentre duri aquesta situació. 

 És una situació ampliable als empleats públics interins, el qual no suposarà 
l’ampliació del termini de finalització del contracte. 

 El temps de permanència en aquesta situació computa a efectes de triennis, carrera 
i drets de seguretat social. 

 El període d’excedència és únic per a cada subjecte causant. Quan un nou subjecte 
causant dóna lloc a una nova excedència, l’inici del període de la mateixa posa fi al 
que venia gaudint. 

 Si dos empleats públics generen el dret a gaudir-la pel mateix subjecte causant, 
l’Administració Pública podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades 
relacionades amb el funcionament dels serveis. 
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 Aquestes excedències són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que 
resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència. 

 Si finida la causa que ha originat la situació, la persona no sol·licita el reingrés en el 
termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès 
particular. 

 Els empleat públics tenen dret a participar en els cursos de formació que convoqui 
la seva Administració Pública durant el període de permanència en aquesta situació 
administrativa. 

 
c) Excedència per raó de violència de gènere: 

 No cal haver prestat període mínim de serveis previs ni s’exigeix una permanència. 

 Durant tot el període computa a efectes d’antiguitat, triennis i drets seguretat 
social. 

 Dret a retribució íntegra els dos primers mesos. 

 L’administració haurà de notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, 
que fineix l’excedència i que disposa d’un mes des del finiment per a demanar 
l’ampliació o per reincorporar-se. 

 S’hi poden acollir les treballadores interines. 
 
d) Excedència voluntària per incompatibilitat: 

 No comporta reserva de lloc de treball ni destí. 

 El reingrés no s’efectua de forma automàtica. 

 El reingrés s’efectuarà per vacant dotada pressupostàriament a través d’algun dels 
dos mecanismes següents: Participació a convocatòries a través de concurs o lliure 
designació, sempre que es compleixin els requisits generals de la convocatòria i 
obtinguin un destí conforme als mèrits que s’estableixin. Per adscripció provisional 
sempre que l’empleat públic compleixi amb els requisits necessaris per ocupar-la. 

El dret preferent a reingressar no està limitat temporalment, donat que no hi ha límits 
màxims de permanència en situació d’excedència per incompatibilitat. 
 
Article 7. Gratificacions per serveis extraordinaris. És voluntat de les parts limitar al 
màxim la realització d’hores extraordinàries. En casos excepcionals, el personal del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona podrà ser requerit per dur a terme treballs fora de 
la jornada normal de treball, per imprevists, urgències o causes de força major. 
Únicament es compensaran econòmicament si les necessitats dels serveis degudament 
justificades fan impossible les compensacions amb temps de descans. En aquests casos, 
es compensarà econòmicament en base als imports següents: 
 
 
 

Grup HE diürna HE nocturna i diürna en 

festius i assenyalats 

HE dies festius HE nocturna en festius 

assenyalats 
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A1 20,55 25,72 25,72 25,72 

A2 18,65 23,35 23,35 23,35 

C1, C2, E 15,69 19,40 19,40 19,40 

 O 1,30 h. a compensar  I 1 h. a compensar O 2 h. a compensar I 1,30 h. a compensar 

 

En el cas de realització d’hores nocturnes (de 22 a 6 hores) i d’hores en dies festius 
assenyalats, entenent-se com a tals les festes no recuperables, s’aplicarà la compensació 
econòmica assenyalada per a les hores festives i a més es concedirà un descans equivalent 
de les hores realitzades, tal com assenyala el quadre anterior. Els imports s’incrementaran 
anualment en funció de la normativa vigent. En ambdós casos caldrà l’autorització de la 
Gerència de l’Organisme, necessàriament amb caràcter previ. No es pagaran ni es 
compensaran amb hores o dies de descans les hores extres que sobrepassin les 80 hores 
anuals. 
 
Les hores extraordinàries seran computades mensualment i abonades en la nòmina del 
mes següent. 
 
Article 8. Pagues extraordinàries. Les pagues extraordinàries seran dues a l'any i 
s'acreditaran juntament amb les nòmines de juny i de desembre. El seu import serà la 
suma del sou base, l'antiguitat, el complement de destinació i el complement específic, a 
excepció del factor de dedicació (perllongada, plena, exclusiva, etc.). Queda exclòs del 
concepte de paga el complement de productivitat. 
 
El personal de nou ingrés percebrà de cadascuna d'aquestes pagues la part proporcional al 
temps treballat. 
 
Article 9. Indemnitzacions per raó del servei. Els empleats als quals s’ordeni el 
desenvolupament de tasques fora del seu centre físic de treball habitual o de la seva àrea 
territorial d’actuació tindran dret a la percepció de les indemnitzacions corresponents als 
conceptes de dietes i despeses de viatge. Els imports de les esmentades indemnitzacions 
s’abonaran en virtut del que s’estableixi en la normativa estatal aplicable en cada moment. 
Per tal de poder percebre les esmentades indemnitzacions caldrà aportar l’autorització 
prèvia de l’Organisme per efectuar la sortida i els justificants originals de les quantitats que 
corresponguin per allotjament, per manutenció i per despeses de viatge, separadament. En 
casos especials es podrà percebre per avançat l’import aproximat de les dietes i despeses 
de viatge, sens perjudici de la devolució de l’avançament total o parcial una vegada 
finalitzada la comissió de serveis. En tot el que no estigui previst en el present article, 
s’estarà al que prevegi la normativa estatal sobre indemnitzacions per raó del servei. 
 
Article 10. Promoció interna. L’empleat públic té dret a la promoció interna per ascendir a 
cossos, a escales o a categories del grup inferior a d’altres corresponents al grup superior, 
sempre que reuneixi els requisits legalment establerts i superi les proves mínimes 
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legalment exigibles. Es manifesta la voluntat de l’Organisme d’establir mecanismes d’ajuda 
a la promoció interna, sempre que per motius organitzatius sigui necessària la creació de 
noves places. 
 
Article 11. Formació professional. La formació és un dret dels empleats públics per tal 
d’afavorir el seu desenvolupament professional i personal, la concreció del qual es tradueix 
en el Pla de formació de l’organisme. El Pla de formació s’iniciarà amb una primera fase de 
detecció de necessitats, en que conjuntament amb els responsables de departament es 
concretaran els continguts de la formació, tenint en compte per una banda les funcions de 
la persona dins del Consorci de les Vies Verdes, i per altra banda possibles ampliacions de 
responsabilitats i competències dins de la seva categoria professional. Una vegada acabada 
la fase de detecció de necessitats, es passarà a una segona fase de recerca de cursos i 
activitats formatives adequades al contingut prèviament definit. Aquesta recerca anirà en 
tres vies: recerca de formació externa estàndard i especialitzada, desenvolupament de 
cursos i activitats docents de formació interna, i en tercer lloc, la contractació de cursos 
externs a mida quan les possibilitats organitzatives, funcionals i econòmiques ho permetin. 
Tota la formació serà registrada i des de l'organisme, es farà un control de l’eficàcia i retorn 
de la inversió d’aquesta formació.  
 
Es preveu la possibilitat que a instàncies del treballador, es pugui sol·licitar un curs o 
activitat formativa, justificant l’interès i l’adequació del curs. La direcció de l’organisme 
conjuntament amb el responsable de formació, resoldrà la sol·licitud incorporant si 
s’escau, aquest curs al pla de formació individualitzat. Trimestralment, la Direcció del 
Consorci de les Vies Verdes de Girona informarà els representants del personal sobre les 
peticions efectuades pels empleats, les concedides i denegades, i el seu motiu. Pel que fa a 
la concreció cronològica i temporal de la formació, es desenvoluparà en l’any en curs, 
sempre que sigui possible pel volum de feina dels treballadors, agendes dels formadors, i 
coincidència d’actuacions formatives. Excepte en els casos de formació externa estàndard, 
els mesos d’estiu no es desenvoluparà activitat formativa.  
Tots els serveis han de quedar coberts, i no s’han de veure afectats per a la realització de la 
formació del personal. Llevat els casos de cursos o activitats formatives estàndards en que 
ens adaptem als dies i horaris prèviament determinats, la formació específica interna i de 
cursos externs a mida es realitzarà preferentment en horari laboral, procurant, per una 
banda, una bona cobertura del servei, i per altra banda, que pugui assistir a aquesta 
formació la major part dels treballadors. Atès que el contingut del pla de formació és 
específic i adaptat a les necessitats funcionals de cada departament i dirigit a incrementar 
les capacitats competencials i de responsabilitat dels treballadors, la direcció de 
l’organisme vincularà aquesta formació a futures promocions del seu personal.  
De totes les activitats incloses dins del pla de formació, l'organisme assumirà el cost del 
curs, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, desplaçaments, i dietes derivades de 
dinar. Per fer efectiu l’abonament de les despeses serà imprescindible presentar la 
justificació de la despesa i el certificat del 80 % d’assistència al curs o jornada. A final d’any 
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es convocarà una reunió entre la direcció i els representants del personal per efectuar una 
revisió i avaluació del funcionament de la formació durant l’any. El departament de 
recursos humans informarà periòdicament al personal de l’Organisme de l’oferta de 
formació pròpia i de la d’altres administracions públiques o entitats, tant públiques com 
privades, de la qual n’hagi tingut coneixement, per correu electrònic o qualsevol altre 
mitja. 
 
Article 12. Data d’ingrés de la nòmina. La data límit d’ingrés de la nòmina a l’entitat 
col·laboradora de l’Organisme serà el dia 28 de cada mes, amb excepció de les nòmines de 
juny i desembre l’abonament de la qual serà avançat de manera que es pugui percebre el 
dia 20 del mes.  
 
Article 13. Antiguitat. L’antiguitat es retribuirà en base a triennis, en l’import que fixi la 
Llei de Pressupostos de l’Estat per als funcionaris per al grup de titulació equivalent 
 
Article 14. Increment retributiu. L’increment anual de les retribucions serà el que es fixi 
cada any a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Article 15. Prestació econòmica per incapacitat temporal En cas de baixa per malaltia o 
accident, el CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA complementarà les prestacions 
que percebrà el personal del Consorci de les Vies Verdes de Girona de la següent manera:  
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es 
reconeixerà un complement retributiu equivalent a:  

• El 50 % de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 
comunes.  
• El 15 % de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la 
baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències 
comunes.  
• El 25 % de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la 
baixa, a partir del vint-i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències 
comunes.  

 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, es 
reconeixerà un complement retributiu del 25 % de les retribucions que va percebre el 
treballador el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat temporal 
per contingències professionals.  
 
c) Amb caràcter excepcional, i donada la gravetat de la situació, es reconeixerà un 
complement retributiu del 25 % en aquests casos: 

 L’hospitalització del treballador, sempre i quan s’acrediti: 
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1. Que ha existit ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel centre 
hospitalari, on consti la data i durada de l’ingrés. 

2. La durada total de l’hospitalització, als efectes de percebre el 100 % de les 
retribucions, serà la del temps que duri l’internament hospitalari, i també els 
dies de la recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. 
Aquest període posterior a l’ingrés hospitalari s’haurà d’acreditar mitjançant 
una baixa mèdica de la Seguretat Social. 

 La intervenció quirúrgica, sempre i quan s’acrediti: 
1. Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 

centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà 
acreditar que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de 
recuperació que impedeixi treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat 
Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà que la 
intervenció quirúrgica tingui suficient gravetat. 

2. El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100 % de les 
retribucions s’iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció 
quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la 
qual cosa s’acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social. 

 La derivada de malalties considerades greus, sempre i quan s’acrediti: 
Que ha existit una malaltia considerada greu incloses en l’annex del Reial 
Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per l’aplicació i desenvolupament en el 
sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica, per atenció de fills 
menors, afectats per càncer o una altra malaltia greu, o normativa que 
legalment la substitueixi, mitjançant el justificant expedit pel centre sanitari, 
con consti el dia, i a més també caldrà acreditar que aqueta malaltia 
obligatòriament un període de recuperació que impedeix treballar, amb una 
baixa mèdica de la Seguretat Social. Si no existeix aquest baixa mèdica 
simultània no es considerarà que la malaltia tingui suficient gravetat. 

 
d) Els treballadors que s’absentin del seu lloc de treball al·legant una “indisposició”, sense 
aportar la baixa mèdica que acredita la impossibilitat d’anar a treballar, es regiran pel 
següent sistema de control: 

 Quan un treballador hagi estat “indisposat” més de 4 dies durant un any (siguin 
dies consecutius o no), tindrà l’opció de sol·licitar un dia de lliure disposició o de 
vacances per justificar l’absència. En cas que el treballador no vulgui o no pugui 
acollir-se a aquesta opció, haurà de recuperar les hores de treball no realitzades a 
causa de la indisposició, en un termini de temps raonable. 

 
Article 16. Complement de productivitat. El complement de productivitat, d’acord amb la 
normativa vigent, retribuirà l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinàries i 
l’interès o iniciativa amb que els treballadors de l’organisme desenvolupin els seus llocs de 
treball. L’organisme aplicarà un sistema de distribució del complement de productivitat 
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basat en uns objectius previs establerts per la Gerència, uns criteris d’avaluació personal i 
l’especial rendiment per la presència al lloc de treball. Aquest complement és de 865,97 € 
anual, i es percebrà trimestralment en les nòmines de març, juny, setembre i desembre, 
per a tot aquell personal afectat pel present conveni que acrediti un any, com a mínim 
d’antiguitat. Aquest import experimentarà un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la Llei ho permeti, té dret a percebre’l tot el personal que hagi complert amb 
els requisits que marca l’article 29 del Conveni de condicions de treball del personal laboral 
de la Diputació de Girona. En tots els casos caldrà l’informe favorable de la Gerència, 
necessàriament amb caràcter previ. 
 
Article 17. Bestretes de retribucions. Es podrà sol·licitar una bestreta de les retribucions 
fins a 6.000 €, a retornar amb descomptes a la nòmina, sense acreditar interessos, en el 
termini màxim de 60 mensualitats respectivament. 
La concessió de bestretes es regirà per les estipulacions següents: 

1. Es tindrà dret a obtenir-ne si es destina a : 

 Qüestions mèdiques no cobertes pel sistema general de la Seguretat Social. 

 Compra o rehabilitació d’habitatge, o desnonament. 

 Pagaments imprevisibles i improrrogables de la unitat familiar, o situacions 
de necessitat anàlogues. 

 Estudis. 

 Adquisició de vehicle. 
2. Totes les esmentades situacions s’hauran de justificar prèviament, i es tindran en 

compte els criteris següents: 

 Situació econòmica de l’empleat, en funció del grup en què estigui inclòs en 
plantilla, i del nombre de familiars al seu càrrec. 

 Es facilitarà la concessió quan menor sigui la quantitat sol·licitada i es donarà 
prioritat a les peticions en què es demani un període de devolució inferior. 

 El nombre i l’import de bestretes atorgades anteriorment servirà com a 
criteri desfavorable respecte de peticions de persones que ho demanin per 
primera vegada. 

 No es podrà amortitzar el saldo pendent d’una bestreta per sol·licitar-ne una 
nova, llevat de casos extraordinaris, prèvia la valoració i autorització. 

 El temps d’amortització tindrà, en tot cas, el límit màxim del temps que falti 
per a la jubilació de l’interessat. 

 El personal que cessi o sigui baixa de l’organisme haurà de reintegrar la 
bestreta que tingui en curs d’amortització. 

Un cop efectuada la despesa els interessats hauran d’aportar documentació acreditativa 
que justifiqui que la quantia atorgada s’ha destinat realment al que constava en la 
sol·licitud. En cas de manca d’aportació d’aquesta acreditació o que la documentació 
aportada sigui insuficient per acreditar la despesa realitzada, la direcció de l’organisme 
requerirà el reintegrament total de la bestreta concedida en un període màxim de sis 
mesos i el treballador no podrà tornar-ne a demanar una en un període mínim de dos anys. 
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Si el treballador torna la bestreta per no haver-ne fet ús, no se li aplicarà aquesta 
penalització. 
 
Article 18. Revisió mèdica. Els empleats del Consorci de les Vies Verdes de Girona tindran 
dret a una revisió mèdica anual, que es podrà realitzar mitjançant l’empresa contractada 
per realitzar el servei de Prevenció de Riscos laborals corresponent.” 
 
 
Segon. Notificar el present acord als treballadors del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona 
 
Tercer. Facultar el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord. 
 

 

15 Propostes urgents. 
 

No n’hi ha 
 

16 Precs i preguntes. 
 

Pren la paraula el Sr. Salvador Calabuig i Serra, representant de l’Ajuntament de            
Sant Feliu de Guíxols, insisteix en el seu malestar per canviar el final de la Marató de les 
Vies Verdes, demana que si hi ha algun problema tècnic es parli amb els representants 
polítics i es buscaria una solució de cares al proper any. El president explica que la Marató 
no és una activitat del Consorci, sinó que l’organització va a càrrec d’una empresa 
privada, i les decisions del traçat es fan des de l’empresa, el Consorci col·labora perquè 
interessa la difusió i promoció de les vies verdes, no tenim incidència directa sobre les 
decisions que es prenen, no decidim on comença ni on acaba, tenim una reunió programa 
la setmana vinent amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols on parlarem d’aquesta i 
altres qüestions que afecten al municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 

Pren la paraula l’alcalde de la Vall d’en Bas, Sr. Lluís Amat Batalla, vol deixar constància 
del seu agraïment als tècnics i personal del Consorci, per la seva predisposició a trobar 
solucions a tots els problemes i actuacions pendents en el terme municipal de la Vall d’en 
Bas. 
 
Es prepara al projector i es projecta a la pantalla una imatge d’un mapa: 
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Pren la paraula el president, explica tots els colors dels traçats que estan al mapa: 

 Verd: vies verdes en funcionament 

 Lila: Ruta Pirinexus 

 Vermell: Projecte 8 

 Groc: Projecte Sant Joan Vall de Bianya 

 Taronja: Projectes Generalitat 

 Turquesa: projectes futurs 
 
La proposta consisteix en donar sortida als projectes redactats que formen part de la 
primera fase del Projecte 8. Aquest projecte ha de permetre en un futur, agafant la ciutat 
de Girona com a nexe, disposar de traçats de via verda que uneixin les ciutats de Sant 
Feliu de Guíxols, La Bisbal, Banyoles i Olot. La primera fase del Projecte 8 contempla les 
actuacions de: 

 la via verda del Pla de l’Estany (des de Sarrià de Ter fins a Serinyà) 

 Connexió entre el Ripollès i la Garrotxa, unint els municipis de Sant Joan de les 
Abadesses i la Vall de Bianya . 

 Connexió entre Ripoll i Campdevànol, i entre Campdevànol i Gombrèn.  
 
 
 




