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núm. 11519
cOnsell cOmArcAl de lA selVA 

Edicte sobre la creació i composició de la Comissió Permanent

el Ple de la Corporació reunit en sessió extraordinària el dia 14 de 
juliol de 2011, va acordar, de conformitat amb l’article 17 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’organització comarcal, els acords següents:

Primer.- Constituir la comissió permanent del ple del Consell Co-
marcal de la Selva, com un òrgan complementari de caràcter as-
sessor i decisori, integrada pel president del Consell Comarcal i els 
consellers que aquest designi, amb un màxim de 13.

el règim de funcionament i adopció d’acords de la comissió perma-
nent serà aquell establert amb caràcter general per la normativa de 
règim local per a la junta de govern local. Les sessions de la comissió 
tindran periodicitat quinzenal.

Segon.- Delegar en el president del Consell la facultat de nomena-
ment dels membres de la comissió permanent del ple.

Tercer.- Delegar a la comissió permanent del ple les següents com-
petències:

a) en matèria de contractació i patrimoni
en relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de 
concessions de qualsevol naturalesa, la competència originària de la 
qual correspongui al Ple de la Corporació:
1.   Contractacions de tota naturalesa la quantitat de les quals exce-

deixi de 6.000.000  euros, quan tinguin una duració superior a 4 
anys o quan comportin una despesa que es trobi compresa dins 
dels límits de l’article 174 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.

2.   Concessions de caràcter plurianual la quantia de les quals ex-
cedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, quan 
tinguin una duració superior a 4 anys o, sempre que comportin 
despesa dins dels límits de l’article 174 del real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.

3.   L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos.
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4.   aprovar els estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans 
de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les 
obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els 
expedients d’obres de competència del Ple.

5.   alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propie-
tat municipal, quan el seu valor excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost però no sigui superior al 20% d’aquest.

6.   aprovar les permutes de béns immobles la quantia de les quals 
no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost.

7.   adquisició de bens i drets quan el seu valor sigui superior al 10 per 
100 dels recursos ordinaris del Pressupost o a 3.000.000,00 euros.

8.   acceptar béns amb càrregues o gravàmens  onerosos. 
9.   acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

b) en matèria de personal
1.   acordar la superació dels límits retributius a que fa referència 

l’article 327.2 del reglament de Personal al servei de les entitats 
Locals de Catalunya.

2.   rehabilitar als funcionaris de la Corporació i acomiadar el per-
sonal laboral.

3.   autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter 
no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.

4.   adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcio-
naris a que fa referència l’article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim Local de Catalunya.

5.   encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del perso-
nal propi, a l’escola d’administració Pública de Catalunya.

6.   Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar 
les sol·licituds sobre compatibilitats.

7.   aprovar les bases de selecció de personal i els concursos per a la 
provisió de llocs de treball.

8.   Determinar els llocs i el règim del personal eventual i de con-
fiança

c) en matèria de planificació, economia i hisenda
1.   aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió 

permanent per a cada exercici, a través de les Bases d’execució 
del Pressupost.

2.   aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
3.   Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la 

convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
4.   Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comp-

tabilitat financera i pressupostària del Consell Comarcal i dels Or-
ganismes autònoms i societats mercantil d’ell dependents.
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5.   acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

6.   acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions com-
provatòries posteriors.

7.   resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a ob-
jeccions de la funció interventora, d’acord amb el que estableix 
l’article 217.2 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en els supòsits següents:
a.   Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
b.   Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les 

quals sigui de la seva competència per delegació del Ple.
8.   establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.
9.   La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici i revocació 

dels actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord 
amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei Ge-
neral Tributària.

10.   La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia 
acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi 
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les 
de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de 
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hi-
sendes locals.

11.   aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a 
l’exercici d’activitats econòmiques.

d) en matèria processal
1.   La declaració de nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat, 

dels actes administratius dictats per qualsevol dels òrgans de la 
corporació, a excepció del ple.

2.   acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de proces-
sos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest 
Consell Comarcal, es segueixin per o contra altres administra-
cions o particulars.

3.   L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèria de competència plenària.

4.   atorgar la representació del Consell Comarcal per l’exercici de 
tot tipus d’accions administratives i judicials.

5.   La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions 
o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els 
acords dictats per la Junta de Govern en ús de les atribucions 
delegades en virtut d’aquest acord.
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e) en matèria de relacions interadministratives i de foment
1.   acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres 

administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que 
del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corpo-
ració en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim Local, en la seva redacció ac-
tual, considera de caràcter indelegable.

2.   acceptar les delegacions de competències realitzades per part 
d’altres entitats públiques.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la comis-
sió permanent del ple en els termes i dins dels límits d’aquesta dele-
gació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. el ple 
podrà advocar en qualsevol moment les competències delegades, en 
els termes de la legislació de procediment administratiu comú.

en el text dels acords adoptats per la comissió permanent en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància 
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:

“L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta comissió per-
manent, en virtut de les delegacions acordades pel ple de la corpo-
ració, en sessió plenària que va tenir lloc el dia ........................”

els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel ple, com 
a titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir in-
format de l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esbo-
rralls de les actes de la comissió permanent a tots els consellers, i seran 
immediatament executius i gaudiran de presumpció de legitimitat.

Tercer.- aquestes delegacions, en conformitat amb l’article 51.2 del 
reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les en-
titats Locals, aprovat per reial Decret 2568/1986, de 28 de novem-
bre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, 
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació pel Ple.

aquests acords se sotmeten a informació pública per general co-
neixement.

Santa Coloma de Farners, 22 d’agost de 2011

robert Fauria i Danés
President 
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