
 
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 1/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de gener de 2010 
Horari: de les 5 a les ¾ de 7 de la tarda 
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Jordi Gironès i Pasolas, president 
Sra. Conxita Boldú i Soler  
Sr. Eduard Coloma i Boada 
Sr. Gregorio Elorza i Luquero 
Sr. Pere Espinet i Coll 
Sr. Robert Fauria i Danés 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina 
Sr. Joan Antoni Hervias i Chirosa 
Sr. Narcís Junquera i Fusellas 
Sr. Salvador Martí i Gay 
Sra. Sònia Martí i Korff 
Sr. David Merino i Parcet  
Sr. Joan Miquel i Panella 
Sr. Carles Passarell i Fontan 
Sr. Josep Lluís Pérez i Asensio 
Sr. Rafel Reixach i Corominas 
Sr. Ignasi Riera i Garriga 
Sr. Josep Romaguera i Ramió 
Sr. Josep Roquet i Avellaneda 
Sra. Ruth Rosique i Labarta 
Sra. Montserrat Roura i Massaneda 
Sr. Joan Salmeron i Crosas 
Sr. Jaume Salmeron i Font 
Sra. Sònia da Silva i Domínguez 
Sra. Glòria Selis i Masnou 
Sr. Joan M. Serras i Vila 
Sr. Joaquim Torrecillas i Carreras 
Sr. Josep Valls i Méndez 
Sr. Jaume Figueras i Coll, gerent 
Sr. Jesús Ciuró i Petit, secretari 
 
Excusats: 
Sra. Gemma Boada i Bosch 
Sr. Joaquim Coris i Maymi 
Sr. Antoni Guinó i Bou 
Sr. Josep M. Puig i Pujol 
Sr. Alfons Soms i Quellos 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
2. Resolucions de presidència 
3. Delegació de les competències de sanejament en alta de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva. Acceptació  
4. Acceptació de l’encàrrec de gestió del serveis de recollida domiciliària 

d’escombraries de l’Ajuntament d’Hostalric i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu. 

5. Modificació de l’ordenança T-04 Prestació del servei d’assistència i 
assessorament jurídic i administratiu a les corporacions, entitats públiques i 
privades i a particulars 

6. Modificació de l’ordenança fiscal T-09: Prestació de serveis de gestió cadastral, 
gestió tributària, recaptació i inspecció 

7. Aprovació de l’Ordenança fiscal núm. T-10: taxa per l’ús de les instal·lacions i 
per la prestació serveis relacionats amb el sanejament en alta  

8. Modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i recursos econòmics del Consell Comarcal de la Selva  

9. Pressupost General 2010 
10. Préstec inversions 2010 
11. Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria d’un ingrés de 

dret públic local de l’ajuntament de Riells i Viabrea 
12. Moció per una TDT pública a la comarca de la Selva (presentada pel grup 

ERC-AM) 
13. Proposta d’acord per urgència. Acceptació de la delegació de la gestió 

tributària i recaptatòria d’un ingrés de dret públic local de l’Ajuntament de 
Brunyola 

14. Proposta d’acord per urgència. Participació de l’Ajuntament de Blanes a 
l’empresa mixta “Serveis Mediambientals de la Selva, Nora, SA” 

15. Precs i preguntes 
 
Abans d’iniciar la sessió, el president proposa al Ple del Consell una aportació 
dinerària, a través del Fons Català de Cooperació, per la ajuda humanitària als 
afectats pel terratrèmol a Haití. El Ple hi dóna conformitat. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a votació l’acta del ple ordinari 4/2009, de 20 d’octubre de 2009. Aquesta 
s’aprova per unanimitat dels 27 consellers presents, del 33 consellers que per dret 
formen el Consell Comarcal. 

 
S’incorpora a la sessió el Sr. Ignasi Riera i Garriga. 
 
 
2. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
Primer. El president dóna compte de les resolucions següents: 
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Núm. 2009P0182 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM.3 - OBRA CIVIL –RESTA D’ACTUACIONS. ADJUDICACIÓ 
 
Núm. 2009P0183 
CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, DE 2 PLACES 
D’ARQUITECTE TÈCNIC, ADSCRITES A LA PLANTILLA LABORAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA. LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS. 
 
Núm. 2009P0184 
CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC MIG DE SUPORT ALS SERVEIS 
INFORMÀTICS ADSCRITA A LA PLANTILLA LABORAL DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA. LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS. 
 
Núm. 2009P0185 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM.4 – TÚNELS DE COMPOSTATGE. ADJUDICACIÓ 
 
Núm. 2009P0186 
CONVOCATÒRIA GENERAL DE LA PLAÇA DE COORDINADOR DE PROGRAMES 
DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ADSCRIT A L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA I TURISME DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. LLISTA 
D’ADMESOS I EXCLOSOS. 
 
Núm. 2009P0187 
CONVOCATÒRIA GENERAL DE LA PLAÇA DE COORDINADOR DE PROGRAMES 
DE FORMACIÓ, ADSCRIT A L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURISME 
DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS. 
 
Núm. 2009P0189 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA 
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR EN COMUNICACIÓ ADSCRITES A LA 
PLANTILLA LABORAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. LLISTA 
D’ADMESOS I EXCLOSOS. 
 
Núm. 2009P0190 
SRA. AGNÈS BARROSO I BOIXADER. CONTRACTACIÓ 
 
Núm. 2009P0194 
SR. MOHAMED MOKHLISS. CONTRACTACIÓ 
 
Núm. 2009P0195 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS. ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA S.L. 
 
Núm. 2009P0196 
COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN 
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Núm. 2009P0197 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. AUDITORIES ENERGÈTIQUES D’EDIFICIS I 
SERVEIS NO INDUSTRIALS EXISTENTS 
 
Núm. 2009P0198 
ADEQUACIÓ DE L’OFICINA JOVE. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2009P0201 
CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC MIG DE SUPORT ALS SERVEIS 
INFORMÀTICS ADSCRITA A LA PLANTILLA LABORAL DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA. CORRECCIÓ D’ERRORS 
 
Núm. 2009P0202 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. ESMERALDA GUIRADO FERNÁNDEZ 
 
Núm. 2009P0203 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. NIDIA PIEDAD AVILA BARRIOS 
 
Núm. 2009P0206 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS.  JBM CAMPLLONG S.L. 
 
Núm. 2009P0208 
SRA. RAQUEL FERNÁNDEZ NAVARRETE. CONTRACTACIÓ 
 
Núm. 2009P0210 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. PROJECTE D’ATRACCIÓ DE TALENT 
EMPRENEDOR I DIRECTIU 
 
Núm. 2009P0214 
AJUDES INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2009/10. 2n TERMINI 
 
Núm. 2009P0217 
PROJECTE INTERREG IVC INNOVATION 4 WELFARE. SOL·LICITUD DE 
PARTICIPACIÓ 
 
Núm. 2009P0222 
DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2009P0223 
PROVISIÓ DE 3 LLOCS DE TREBALL DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0225 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. ANA BELÉN MARTÍNEZ CALDERÓN 
 
Núm. 2009P0226 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE MONTSORIU. FASE IV-B 1 
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Núm. 2009P0229 
PROVISIÓ DE QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIU/IVA. NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0230 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR COORDINADOR DE 
PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL. NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0231 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE MONTSORIU. FASE IV-B 1. 
CONTRACTACIÓ 
 
Núm. 2009P0233 
PROJECTE DEL GASEODUCTE “MARTORELL – FIGUERES. MESURES 
COMPENSATÒRIES 
 
Núm. 2009P0234 
PLA D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2009P0235 
PUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DE MASSANES I HOSTALRIC. 
ADJUDICACIÓ 
 
Núm. 2009P0238 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR COORDINADOR DE 
PROGRAMES DE FORMACIÓ. NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0239 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ ALS SERVEIS INFORMÀTICS. 
NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0240 
PROJECTE EDER-EMPLEAVERDE. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  
 
Núm. 2009P0241 
AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. CONTRACTACIÓ  
 
Núm. 2009P0242 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIÓ. 
NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0243 
BRIGADA COMARCAL DE MANTENIMENT DE RUTES. CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 
 
Núm. 2009P0244 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. ELENA ASTURIOL CASADELLÀ 
 
Núm. 2009P0245 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. JÈSSICA GÓMEZ I TORRAS 
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Núm. 2009P0246 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SR. AURELI HERNÀNDEZ I MINOBIS 
 
Núm. 2009P0247 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. ALBA CARA CASADESÚS 
 
Núm. 2009P0248 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. CARME BENAGES I CORT 
 
Núm. 2009P0249 
AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. CONTRACTACIÓ  
 
Núm. 2009P0250 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. BERTA PINTRE CANSECO 
 
Núm. 2009P0252 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SR. XAVIER SUÑER I PUIGDEVALL 
 
Núm. 2009P0253 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SR. MARC COROMINAS I XIFRA 
 
Núm. 2009P0254 
PLA D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2009P0255 
ACCÉS DE VIANANTS A LA MACRODEIXALLERIA COMARCAL I ESCOLA 
MEDIAMBIENTAL. ADJUDICACIÓ 
 
Núm. 2009P0256 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SR. CHRISTIAN JÚDEZ DÍEZ 
 
Núm. 2009P0257 
PROVISIÓ DE DUES PLACES D’ARQUITECTE TÈCNIC. NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0258 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. MONTSERRAT JUANHUIX PUNTÍ 
 
Núm. 2009P0259 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. SRA. EROLA SAMBOLA I CIVIT 
 
Núm. 2010P0003 
COOPERACIÓ ESPORTIVA. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2010P0004 
CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR DE REFORÇ A LA BRIGADA DE 
MANTENIMENT 
 
Segon. Se sotmeten a la ratificació i aprovació del ple del consell les resolucions de 
presidència següents: 
 

 6



Núm. 2009P0180 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA EN MATÈRIA 
DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT. APROVACIÓ 
 
Núm. 2009P0181 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LLEI 
D’ESTRANGERIA. CONTRACTE AMB CÀRITAS DIOCESANA 
 
Núm. 2009P0188 
CONVENI EN MATÈRIA DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. APROVACIÓ 
 
Núm. 2009P0191 
CONVENI AMB EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA. APROVACIÓ 
 
Núm. 2009P0192 
JUNTA GENERAL DE L’EMPRESA “SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, 
NORA,SA”. PRESA DE DECISIONS RECOLLIDES A L’ARTICLE 14 DELS 
ESTATUTS 
 
Núm. 2009P0193 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA “SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE 
LA SELVA, NORA,SA”. PROPOSTA DE NOMENAMENT 
 
Núm. 2009P0199 
SOL·LICITUD DE PODERS. REPRESENTACIÓ DEL CONSELL EN ELS JUTJATS I 
TRIBUNALS 
 
Núm. 2009P0200 
PLA D’ACTUACIÓ LOCAL EN SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ 
 
Núm. 2009P0204 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AGENT D’ACOLLIDA. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 
DE SANT HILARI SACALM 
 
Núm. 2009P0205 
XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L’OCUPACIÓ (XARXA-SIO). APROVACIÓ 
DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
Núm. 2009P0207 
ACORD AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. PROJECTE RESPECTE 
 
Núm. 2009P0209 
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBES 
 
Núm. 2009P0211 
CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. PRÀCTIQUES PER A 
ESTUDIANTS DE TREBALL SOCIAL 
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Núm. 2009P0212 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM. 5. VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE GASOS 
 
Núm. 2009P0213 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM. 7. MAQUINÀRIA FIXA 
 
Núm. 2009P0215 
SERVEI D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMES DE 
SANEJAMENT DE RIUDARENES, BREDA, CALDES DE MALAVELLA I SILS-
VIDRERES. PRÓRROGA 
 
Núm. 2009P0216 
SERVEI D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMES DE 
SANEJAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR. PRÓRROGA 
 
Núm. 2009P0218 
XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L’OCUPACIÓ (XARXA-SIO). APROVACIÓ 
DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
Núm. 2009P0219 
XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L’OCUPACIÓ (XARXA-SIO). APROVACIÓ 
DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 
Núm. 2009P0220 
ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ CURS 2008/2009 
 
Núm. 2009P0221 
SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS DE LA URBANITZACIÓ D’AIGUAVIVA PARC (VIDRERES). 
PRÓRROGA 
 
Núm. 2009P0224 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. EXERCICI DE 2009 
 
Núm. 2009P0227 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. MODIFICACIÓ DE LA FITXA NÚM. 9 DEL 
CONTRACTE PROGRAMA AMB EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I 
CIUTADANIA 
 
Núm. 2009P0228 
PROJECTE “ANEM A BUSCAR FEINA”. APROVACIÓ DE CONVENI 
 
Núm. 2009P0232 
PRESTACIÓ DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS. ENCÀRREC 
 
Núm. 2009P0236 
CONVENI PER A LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE 
PAGAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ADHESIÓ 
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Núm. 2009P0237 
AMPLIACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ AMB INGURALDE 
 
Núm. 2009P0251 
TRASPÀS DELS SERVEIS SOCIALS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA 
SELVA. 
 
Núm. 2010P0001 
PLA D’OBRES I SERVEIS. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA 
 
Núm. 2010P0002 
PLA D’OBRES I SERVEIS. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA 
 
Intervé el Sr. Josep Romaguera, en nom d’ ICV-EUiA-EPM, per demanar aclariments 
sobre les resolucions núm. 210 i 242. Li responen el president i el conseller Josep 
Antoni Frias donant-li la informació requerida. 
 
Se sotmet a votació la ratificació i aprovació de les Resolucions de Presidència. 
S’aproven per unanimitat dels 28 consellers presents, dels 33 consellers que per dret 
formen el Consell, excepte les Resolucions núm. 2009P0192, 2009P0193, 2009P0199, 
2009P0224 i 2009P0232 que s’aproven per majoria absoluta, amb 24 vots a favor i 4 
abstencions (ERC- AM). 
 
 
3. DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE SANEJAMENT EN ALTA DE 
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ  
 
De conformitat amb el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua promou 
l’agrupació de la gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats supramunicipals 
que actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració dels recursos públics. 
 
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha acordat delegar al Consell Comarcal de la 
Selva les competències de sanejament en alta i la conseqüent gestió dels sistemes de 
sanejament en alta corresponents al municipi, en l’exercici de les competències del 
municipi en matèria de tractament d’aigües residuals establertes per l’article 66.3.I del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya, DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de 
sanejament, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa el Consell Comarcal de la Selva.  
 
Així mateix, l’Ajuntament s’ha adherit, en el marc del que disposa la legislació 
autonòmica esmentada, a les competències que legalment s’atorguen al Consell 
Comarcal de la Selva, referents a l’abocament d’aigües residuals, les prohibicions i 
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limitacions dels abocaments, funcions d’inspecció, control i sanció als usuaris, i 
programes de reducció de la contaminació. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Acceptar la delegació de les competències de sanejament en alta i la 
conseqüent gestió dels sistemes de sanejament en alta corresponents al municipi de 
Riudellots de la Selva, en l’exercici de les competències del municipi en matèria de 
tractament d’aigües residuals. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
4. ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEIS DE RECOLLIDA 
DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU 
 
El Ple Consell Comarcal de la Selva, el dia 21 d’octubre de 2008, va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a la creació d’una empresa d’economia mixta per la 
prestació del servei públic comarcal de tractament, transport i eliminació de residus 
urbans. 
 
Així mateix, el Ple del Consell Comarcal, el dia 27 de gener de 2009, va aprovar la 
memòria bàsica d’obertura d’expedient per a la creació d’una empresa d’economia 
mixta i els estatuts corresponents, amb el nom de SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE 
LA SELVA, NORA S.A., 
 
El dia 28 de juliol de 2009 es va acordar seleccionar com a soci de l’empresa 
d’economia mixta pel servei públic de gestió comarcal de residus municipals l’empresa 
Cespa, SA, d’acord amb l’oferta presentada i els plecs de condicions corresponents. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric, el dia 22 de desembre de 2009, va acordar 
formalitzar l’encàrrec de gestió de la recollida domiciliària d’escombraries a favor del 
Consell Comarcal de la Selva, a partir de l’1 de gener de 2010. 
 
Així mateix, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, el dia 26 
de novembre de 2009, va acordar adjudicar a l’empresa Serveis Mediambientals de la 
Selva, NORA, SA la recollida de residus sòlids urbans de Sant Feliu de Buixalleu, amb 
efectes a 1 de gener de 2010. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
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PROPOSTA 
 
Primer. Acceptar l’encàrrec de gestió de la recollida domiciliària d’escombraries de 
l’Ajuntament d’Hostalric, amb efectes a 1 de gener de 2010. 
 
Segon. Acceptar l’encàrrec de gestió de la recollida domiciliària d’escombraries de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, amb efectes a 1 de gener de 2010. 
 
Tercer. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement. 
 
Intervé el Sr. Joan Salmeron per demanar informació sobre els serveis que es presten 
a cadascun dels municipis de la proposta. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-04, RELATIVA A LA TAXA 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT 
JURÍDIC I ADMINISTRATIU A LES CORPORACIONS, ENTITATS PÚBLIQUES I 
PRIVADES I A PARTICULARS 
 
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar al seu dia l’Ordenança fiscal núm. T-04, 
relativa a la taxa per a la prestació del servei d’assistència i assessorament jurídic i 
administratiu a les corporacions, entitats públiques i privades i a particulars. 
 
En primer lloc, és necessari introduir-hi els serveis de representació judicial -davant 
dels jutjats i tribunals- i extrajudicial –davant d’òrgans d’altres administracions o 
tribunals economicoadministratius- de les corporacions locals en matèries relatives als 
ingressos de dret públic locals, a l’efecte de la seva defensa jurídica. D’altra banda, 
també cal regular que els serveis d’assistència i assessorament també poden ser de 
tipus jurídic, no només comptable o d’intervenció.  
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Aprovar diverses modificacions de l’Ordenança fiscal núm. T-04, relativa a la 
taxa per a la prestació del servei d’assistència i assessorament jurídic i administratiu a 
les corporacions, entitats públiques i privades i a particulars, en els termes següents: 
 
1. Es modifica l’article 1 (Fet imposable), que queda amb la redacció següent: 
 
“D’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 del Decret 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya, que estableixen com a competències de les comarques prestar assistència 
i assessorament jurídic als municipis, i d’acord amb l'article 20 del RD Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per als serveis d’assistència i 
d’assessorament jurídic i administratiu a les corporacions locals, entitats públiques i 
privades i a particulars. 
 
Constitueix el fet imposable: 
a) Assessorament jurídic i administratiu 

- Elaboració, a instància de part, d’informes jurídics i administratius preceptius, 
derivats del compliment de lleis sectorials que regulen activitats, la 
competència pròpia o delegada dels quals correspon al Consell Comarcal de la 
Selva.  

b) Assistència jurídica i administrativa 
- La participació en reunions d’òrgans col·legiats en compliment de l’article 95.c 

de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en 
l’exercici de les funcions reservades d’assessorament legal preceptiu i  fe 
pública (Article 1 del R.D.1174/87, de 18 de setembre, que regula el Remissió 
normativa dels funcionaris d’habilitació estatal).   

- L’elaboració de les actes corresponents. 
- L’assistència i/o assessorament jurídic, comptable o d’intervenció. 
- Assistència a tribunals de selecció de personal. 
- Assistència a serveis d’arxius municipals 
- Traducció de textos. 
- La representació judicial -davant dels jutjats i tribunals- i extrajudicial –davant 

d’òrgans d’altres administracions o tribunals economicoadministratius- de les 
corporacions locals en matèries relatives als ingressos de dret públic locals, a 
l’efecte de la seva defensa jurídica.” 

 
2. Es modifica l’article 3 (Quantia), que queda amb la redacció següent: 
 
“Les taxes aplicables són les següents: 
 
Per redacció i elaboració d’informes 154,75 € 
Per assistència a reunions (plens, comissions de 
govern, informatives, patronats, assemblees, …) 

 
45,07 € 

Per assistència i/o assessorament jurídic, comptable o 
d’intervenció 

71,90 €/hora 

Per assistència a tribunals de selecció de personal 45,07 € 
Per assistència a serveis d’arxius municipals 25,00 €/hora 
Traducció de textos 0,05€/línia 
Per desplaçament (preu/km) 0,32 € 
 
Pel que fa a la representació judicial i extrajudicial de les corporacions locals en 
matèries relatives als ingressos de dret públic locals, s’aplicaran les normes següents: 
 

1) La taxa aplicable serà el 10% de la quantia de la liquidació impugnada, amb un 
mínim de 300 EUR i uns màxims de 12.000 EUR si el procediment acaba amb 
una sentència o resolució favorable, de 9.000 EUR si aquest acaba amb una 
sentència o resolució parcialment favorable, o de 6.000 EUR si aquest acaba 
amb una sentència o resolució desfavorable.  
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2) Si la quantia del procediment és indeterminada, s’aplicarà una taxa de 3.000 
EUR.  

3) Si el procediment continua en una 2a instància, la nova taxa aplicable serà el 
4% de la quantia de la liquidació impugnada, amb un mínim de 300 EUR i uns 
màxims de 12.000 EUR si el procediment acaba amb una sentència o resolució 
favorable, de 9.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució 
parcialment favorable, o de 6.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o 
resolució desfavorable.  

4) Si la quantia del procediment és indeterminada i aquest continua en una 2a 
instància, s’aplicarà una nova taxa de 1.200 EUR.  

5) Si l’acte impugnat és una ordenança fiscal proposada pel Consell Comarcal de 
la Selva per tal de donar suport a alguna actuació d’inspecció o comprovació 
d’ingressos, no s’aplicarà cap taxa, sempre que la competència d’inspecció o 
gestió corresponent hagi estat delegada o encarregada al Consell Comarcal de 
la Selva.” 

 
3. Es modifica la Disposició final, que queda amb la redacció següent: 
 
“Aquesta Ordenança Fiscal va entrar en vigor el dia u de gener de 2009 i tindrà 
vigència fins que s’aprovi definitivament la seva modificació o derogació.” 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i establir un període 
d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, 
amb el benentès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL T-09, REGULADORA DE LES TAXES 
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA  
 
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar al seu dia l’Ordenança fiscal T-09, 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió 
tributària, recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva.  
 
D’acord amb les necessitats manifestades per algun ajuntament, és necessari introduir 
un nou supòsit de col·laboració, consistent en l’encàrrec de gestió administrativa i 
jurídica amb relació als procediments de comprovació limitada i d’inspecció tributària, 
sense efectuar una delegació de competències. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, amb relació a l’encàrrec de gestió intersubjectiu, el configura com 
una tècnica de transferència de funcions materials administratives en què 
l’Administració que fa l’encàrrec manté la facultat de dictar les resolucions o acords 
que corresponguin. 
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El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. T-09, reguladora de les 
taxes per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i 
inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva, en els termes següents: 
 
1. Es modifica el darrer paràgraf de l’article 4.4.2 (delegació de competències 
d’inspecció tributària), que queda amb la redacció següent: 
 
“Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) 
com en el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun 
Ajuntament opta per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer 
una delegació de les competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a 
aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per 
impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels percentatges 
anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal 
de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva 
que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament 
corresponent.” 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i establir un període 
d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, 
amb el benentès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-10: TAXA PER L’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I PER LA PRESTACIÓ SERVEIS RELACIONATS AMB EL 
SANEJAMENT EN ALTA  
 
El Consell Comarcal de la Selva va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua en execució del decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament dels Serveis públics de sanejament, de data 2 de juliol de 2009, i en 
aquest conveni es va establir un règim econòmic de finançament per la gestió dels 
corresponents serveis. 
 
Així mateix, diversos ajuntaments de la comarca han delegat les competències de 
sanejament en alta al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Una part de les competències que ha assumit el Consell Comarcal tenen prevista la 
corresponent forma de finançament a través de l’esmentat conveni, però es necessari 
establir les corresponents taxes com a ingressos propis del Consell Comarcal per 
finançar els serveis que no estan recollits en l’esmentat conveni però que han estat 
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delegats pels corresponents ajuntaments. 
 
Aquesta ordenança té per finalitat establir les taxes per l’ús de les instal·lacions i la 
prestació de serveis relacionats amb el sanejament en alta en aquells casos en que el 
Consell Comarcal de la Selva (CCSELVA) en sigui l’òrgan competent. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Aprovar l’establiment de l’Ordenança fiscal núm. T-10, reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis relacionats amb el sanejament en alta, en els termes 
següents: 
 
“ORDENANÇA FISCAL T-10, TAXA PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I PER LA 
PRESTACIÓ SERVEIS RELACIONATS AMB EL SANEJAMENT EN ALTA  
 
Article 1. Fet imposable 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa per l’ús de les instal·lacions i per la prestació de serveis 
relacionats amb el sanejament en alta en aquells casos en que el Consell Comarcal de 
la Selva (CCSELVA) en sigui l’òrgan competent, d’acord amb el conveni efectuat amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 2 de juliol de 2009, amb les delegacions 
efectuades pels diferents ajuntaments, així com en tots aquells altres casos en els que 
se n’assumeixi la competència per la gestió del servei.  
 
A aquests efectes, el Consell Comarcal de la Selva té la competència per la gestió del 
següent: 
- Atorgar permís d’abocament mitjançant camió cisterna a una Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR). 
- Atorgar permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament. 
- Realització d’analítiques i informes. 
 
Article 2 Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i 
jurídiques, siguin públiques o privades, que utilitzin les instal·lacions de sanejament en 
alta gestionades pel Consell Comarcal de la Selva o que sol·licitin la prestació d’algun 
dels serveis que fixa l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 
Permís per abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR 
Concepte Preu  
- Nova autorització: 
- Modificació o renovació d’una autorització ja existent: 

250,00 € 
154,75 € 
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Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament: 
Nova autorització Preu  
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
2.080,00 € 

No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
520,00 € 

 
Modificació o renovació d’una autorització existent Preu  
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
1.040,00 € 

No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
250,00 € 

 
Altres conceptes analítiques / informes 
Concepte Preu  
Informe tècnic de sanejament 161,00 € 
Anàlisi paràmetres del cànon (DQO, MES, pH, SOL, Nk, P) 200,00 € 
Anàlisis olis i greixos 25,00 € 
En cas que s’hagin de fer altres analítiques Es liquidarà 

segons les tarifes 
aprovades per 
l’ACA 

   
Article 4. Meritació 
 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que 
el Consell Comarcal iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o 
l’interessat faci ús de les corresponents instal·lacions gestionades pel Consell 
comarcal. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat administrativa en 
la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el 
subjecte passiu l’efectua expressament.  
 
Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, 
la taxa es meritarà en la data en que es dicti la resolució d’incoació del corresponent 
procediment. 
 
Quan l’activitat s’iniciï o la instal·lació s’utilitzi o es realitzi sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament pel Consell Comarcal que s’ajusta al marc normatiu 
corresponent al fet imposable, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’activitat administrativa 
que constitueix el fet imposable. 
 
Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no l’afectarà la denegació de l’objecte 
dels corresponents procediments als que es refereix l’article 1 de la present 
ordenança, o per la seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que s’hagi resolt el procediment corresponent. 
 
Article. 5 Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que inicia 
l’activitat administrativa o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprés 
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d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver pagat 
la taxa. 
 
En els supòsits diferents dels descrits al primer paràgraf, la taxa serà liquidada per 
l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament. 
En aquests casos els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la 
corresponent liquidació 
 
Article 6. Remissió normativa 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor al 
dia següent de la seva publicació en el diari oficial corresponent, i tindrà vigència fins 
que s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i establir un període 
d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, 
amb el benentès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
8. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I 
RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I RECURSOS ECONÒMICS DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA 
 
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar, el dia 25 de setembre de 2001, 
l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i recursos 
econòmics del Consell Comarcal de la Selva. Posteriorment en data 16 d’octubre de 
2007, el Ple del Consell va aprovar una revisió de tots els textos de les ordenances 
fiscals vigents a fi i efecte d’adequar-los a les últimes normatives aprovades i vigents a 
les que estan vinculades, per poder disposar d’un únic text refós que facilités la seva 
aplicació. 
 
L’evolució i creixement del serveis que presta el Consell Comarcal de la Selva, des de 
la seva creació d’una banda, i d’altra banda les alteracions legals que configuren el 
marc de l’activitat comarcal, fan que sigui necessari modificar algun aspecte 
l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i recursos 
econòmics del Consell Comarcal de la Selva que es va aprovar el 25 de setembre de 
2001.  
 
En concret cal modificar la competència en matèria de sancionadora a favor de la 
Gerència del Consell, tal com ja es va fer al seu dia amb l’Ordenança general de gestió 
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i de recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat 
delegada al Consell Comarcal de la Selva, per raons d’agilitat i eficiència en l’exercici 
de la competència sancionadora. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i recursos econòmics del Consell Comarcal de la Selva, que es 
va aprovar el 25 de setembre de 2001, en els termes següents: 
 
1. Es modifica l’article 21 (Infraccions i sancions), que queda amb la redacció següent: 
 
“ Article 21. Infraccions i sancions 
Per al règim d’infraccions i aplicació de sancions s’estarà al que disposa la Llei general 
tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen, així com la resta de 
normativa general quan el Consell Comarcal tingui la competència en la gestió, 
inspecció i/o sanció. 
Correspon a la Gerència del Consell la competència sancionadora, la qualificació de 
les infraccions i també la determinació de la sanció dintre els límits establerts per la 
llei, així com la interpretació i adaptació dels termes legals a l’àmbit comarcal.” 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i establir un període 
d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, 
amb el ben entès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre. 
 
Intervé el Sr. Josep Valls per informar que la modificació de l’Ordenança comporta la 
modificació, en el mateix sentit, del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
 
9. PRESSUPOST GENERAL 2010 
 

Se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, si s’escau, la següent 

PROPOSTA 

 
Primer. Aprovar per a l'exercici de 2010 les bases d'execució del pressupost general 
redactades en els termes següents: 
 
I. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
BASE PRIMERA: ÀMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA, NORMATIVA I VIGÈNCIA 
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1.1 Són normes d'obligat compliment i caràcter específic que regulen l'execució del 
pressupost d'aquesta Corporació - àdhuc en el cas de pròrroga - i els dels organismes 
autònoms i/o societats mercantils amb capital total o majoritàriament local, que hi hagi 
o es puguin constituir, segons es regula al als articles 162 i ss  del Reial decret 
legislatiu 2/04, de 5 de març (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 
en endavant TRLRHL. 
 
1.2 Els organismes autònoms, que junt amb el Consell Comarcal de la Selva han de 
configurar el pressupost general són els següents: 
- Patronat del Castell de Montsoriu 
- Consorci de Residus de la Selva 
 
1.3. No modifiquen el que estableix la legislació econòmica general, ni aquells 
preceptes d'ordre administratiu que necessitin procediment i solemnitats diferents a les 
de l'aprovació del Pressupost, i estan sotmeses al que disposin els Reglaments i altres 
disposicions de caràcter general. 
 
II.- PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
BASE SEGONA: CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES 
 
2.1. Programes: S'aplica la classificació establerta a l’annex II de l'OM de 3 de 
desembre de 2008. De les subvencions s'han establert les que es detallen a 
l'estructura del pressupost. 
 
2.2. Econòmic: S'aplica la classificació prevista a  l'OM  de 3 de desembre de 2008, pel 
que fa a capítols i articles. Dels conceptes i subconceptes s'han creat els que 
s'estimen més convenients per adaptar-los a les característiques d'aquest Consell 
Comarcal. 
 
2.3. Orgànica: S'estableix per àrees i conselleries, segons el cartipàs de la corporació, 
que es reflecteix a l'estructura de Pressupost. 
 
BASE TERCERA: CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS 
 
L'estructura del pressupost s'ha ajustat a la classificació establerta a l'OM de 3 de 
desembre de 2008, amb els conceptes i subconceptes que s'hi detallen. 
 
BASE QUARTA: DEFINICIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, VINCULACIÓ 
JURÍDICA DELS CRÈDITS I CONTROL FISCAL 
 
El crèdit pressupostari, tant l'inicial, que es reflecteix en el pressupost quan s'hagi 
definitivament aprovat, com el vigent que serà l'inicial amb les corresponents 
modificacions pressupostàries, es xifra a nivell de partida, i la vinculació jurídica queda 
constituïda per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica, segons 
els criteris següents: 
 
CAP. 1: 
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC - CAPÍTOL 
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  EXCEPCIONS: 
   ALTS CÀRRECS) 
   EVENTUALS ) GRUP 
   INCENTIUS RENDIMENT) ARTICLE 
 
CAP. 2: 
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC - CAPÍTOL 
 
CAP. 3: 
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC - CAPÍTOL 
 
CAP. 4: 
 
CAP. 6:  
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC – CAPÍTOL (excepte les despeses finalistes –inversions-  

que es vinculen a nivell de CONCEPTE) 
 
CAP. 7: 
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC - ARTICLE 
 
CAP. 8: 
 
CAP. 9: 
 PROGRAMES - GRUP 
 ECONÒMIC - CAPÍTOL 
 
BASE CINQUENA: CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES 2010 
 
5.1. Els crèdits inicials del pressupost del 2010 d'aquesta entitat local es fixen en la 
quantitat de 28.345.696 €, desglossats de la següent manera: 
 
5.1.1. Consell Comarcal de la Selva 
 
Deute Públic  147.821 
Programa O. Deute públic    147.821
Urbanisme 505.161 
Accés a l’habitatge 83.482 
Sanejament, proveïment i distribució d’aigües 2.236.818 
Recollida, eliminació i tractament de residus 2.230.279 
Altres serveis de benestar comunitari 205.449 
Administració general del medi ambient 128.466 
Protecció i millora del medi ambient 105.496 
Programa 1. Serveis públics bàsics  5.495.151
Administració general de serveis socials 936.345 
Acció Social 714.625 
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Foment de l’ocupació 119.178 
Programa 2. Actuacions de protecció i promoció social  1.770.148
Administració general d’educació 7.786.974 
Administració general de cultura 50.303 
Biblioteques i arxius 37.723 
Promoció cultural 89.567 
Joventut 107.446 
Promoció i foment de l’esport 108.615 
Programa 3. Producció de béns públics de caràcter 
preferent 

 8.180.628

Administració general de comerç, turisme i petites i 
mitjanes empreses 

77.924 

Ordenació i promoció turística 23.015 
Desenvolupament empresarial 141.346 
Altres actuacions sectorials 396.833 
Oficines de defensa al consumidor 57.592 
Programa 4. Actuacions de caràcter econòmic  696.710
Òrgans de govern 381.889 
Administració general 2.441.983 
Gestió del sistema tributari 2.273.480 
Gestió del patrimoni 271.920 
Transferències a entitats locals territorials 6.496.622 
Programa 9. Actuacions de caràcter general  11.865.894

TOTAL 28.156.352 28.156.352
 
5.1.2. Patronat del Castell de Montsoriu 
 
Acció Social    7.105 
Programa 2. Actuacions de protecció i promoció social  7.105
Administració general de cultural  82.239 
Programa 3. Producció de béns públics de caràcter 
preferent 

 82.239

TOTAL 89.344 89.344
 
5.1.3. Consorci de Residus de la Selva       
 
Recollida, eliminació i tractament de residus 100.000 
Programa 1. Serveis públics bàsics  100.000

TOTAL 100.000 100.000
   

5.2. Els crèdits per despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a 
la qual han estat aprovats en el pressupost general o en les modificacions degudament 
aprovades. 

 
5.3. Amb càrrec a l'estat de despeses només es podran contreure obligacions 
derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general, 
que es realitzin dintre de l'any natural de vigència del pressupost. 
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Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de 
diferències retributives del personal; b) compromisos degudament adquirits en 
exercicis anteriors; c) els crèdit reconeguts. 
 
5.4. El finançament de les operacions de capital es detalla en el quadre financer 
següent: 
 
5.4.1. Consell Comarcal de la Selva 
 
CONCEPTE IMPORT (€) FINANÇAMENT 
Inversió Castell de Montsoriu 1.075.000 Subvencions 
Inversió deixalleries 39.010 Subvenció 
Inversió depuradores 2.000 Subvenció 
Inversió menjadors escolars 86.965 Fons propis 
Inversió seus recaptació 10.000 Préstec 
Inversió mobiliari 20.000 Préstec 
Inversió equipaments informàtics 15.000 Préstec 
Inversió gosseres 7.500 Préstec 
Llicències cadastre 3.200 Préstec 
Ampliació capital NORA, SA 367.500 Préstec i altres 

TOTAL 1.626.175  
 
BASE SISENA: CRÈDITS DISPONIBLES, RETINGUTS I NO DISPONIBLES 
 
6.1. Els crèdits consignats en el pressupost de despeses es poden trobar en les 
situacions següents: 
 
a) Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia. 
 
b) Crèdits retinguts, que són aquells en què, per mitjà d'un acte administratiu, 
s'expedeix una certificació d'existència a nivell de vinculació jurídica, de saldo suficient 
per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per una quantia 
determinada, produint-se una reserva en la comptabilitat amb aquesta fi. S'entendran 
com a crèdits retinguts aquells per operacions de capital fins que no estigui garantit el 
seu finançament. En el cas de retencions per transferències, el nivell de vinculació 
serà la partida pressupostària. 
 
c) Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part 
del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una partida 
pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització. No suposa l'anul·lació 
del crèdit, però en la part no disponible no s'hi podran acordar autoritzacions de 
despesa ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici 
següent. 
 
d) Les fases D i O (disposició i obligació de despeses) són competència i les 
autoritzarà el gerent del Consell. 
 
La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple. 
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III. MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
 
BASE SETENA: NORMES GENERALS. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS, RÈGIM DE TRANSFERÈNCIES 
 
7.1. Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació 
establerta en els articles 172 i ss del TRLRHL, així com la normativa complementària 
que en deriva. 
 
7.2. Els crèdits pressupostats es podran modificar de forma que: 
 
a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat. 
b) Produeixin variacions en les partides pressupostades sense que s'incrementi o 
disminueixi el pressupost inicial. 
c) Suposin una disminució del pressupost inicial. 
 
7.3. Els expedients de modificació de crèdits que incrementin el pressupost inicialment 
aprovat, podran arbitrar-se per: 
 
a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits 
b) Ampliació de crèdits 
c) Incorporació de romanents de crèdits 
d) Generació i reposició de crèdits 
 
7.4. Els expedients de modificació de crèdits que produeixin variacions en les partides 
pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial s'arbitraran 
mitjançant les transferències entre partides pressupostàries. 
 
7.5. Els expedients de modificació de crèdits que suposin una disminució del 
pressupost inicial s'arbitraran a través de les baixes per anul·lació de crèdits 
pressupostats, aquests crèdits podran ser utilitzats per finançar crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdits. 
 
7.6. Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant una providència 
del president, en la qual es justifiquin les raons que la motiva i la incidència en la 
consecució dels objectius de despeses previstos i, sempre que no s'indiqui el contrari, 
serà el Ple de la Corporació de l'òrgan competent. 
 
En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció, 
s'estarà la que disposen els articles 194 i ss. 
 
7.7. S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre del mateix grup de funció, 
excepte els crèdits de personal, sempre que: 
- No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits 
extraordinaris. 
- No disminueixi els romanents de crèdit no compromesos procedents d'exercicis 
tancats. 
- No disminueixi els crèdits incrementats en anteriors suplements o transferències. 
- No incrementi crèdits que, degut a altres transferències realitzades, s'hagin minorat. 
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S'autoritza, així mateix, les transferències de crèdits de personal sempre que: 
- No afectin, ni augmentin ni disminueixin, els crèdits ampliables o els crèdits 
extraordinaris. 
- No disminueixin els romanents de crèdits no compromesos procedents d'exercicis 
tancats. 
 
S'autoritzen, sense cap limitació, les transferències de crèdits de les dotacions 
compromeses i de les funcions i subfuncions no classificades. 
 
S'autoritza, sense cap limitació, les transferències de crèdits dintre del mateix grup de 
funció o entre diferents grups de funció si es tracta de crèdits de personal, derivades 
de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
7.8. En els supòsits anteriors, les transferències de crèdit seran autoritzades pel 
president, o òrgan en què delegui a proposta del responsable de l'Àrea o Servei, i previ 
informe de la Intervenció. 
 
La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos a l'apartat 7, seran 
competència del Ple de la Corporació. La tramitació es realitzarà d'acord amb la 
normativa legalment establerta. 
 
7.9. El finançament dels expedients de modificació de crèdits que signifiquin concessió 
de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits es realitzarà: 
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
b) Amb nous i majors ingressos recaptats, que inclou en les operacions de crèdits, una 
vegada formalment acceptades per l'entitat prestamista 
c) Per anul·lacions o baixes dels crèdits de despeses 
 
El romanent líquid de Tresoreria negatiu es regularà d'acord amb les disposicions 
reglamentàries que desenvolupi l'article 193 del TRLRHL 
 
Els nous i majors ingressos recaptats no hauran d'estar afectats a finalitats 
específiques, ni tampoc es podrà utilitzar-los en el supòsit de romanent de Tresoreria 
negativa. 
 
Per poder aplicar els nous o majors ingressos serà precisa l'exigència d'un saldo 
positiu derivat de l'excés d'ingressos ja contrets sobre aquells en què es prevegi un 
rendiment inferior al pressupostat. 
 
Les anul·lacions o baixes dels crèdits no compromesos exigirà els informes dels 
respectius caps dels serveis en els quals s'haurà de demostrar la possibilitat d'efectuar 
l'anul·lació o baixa, sense que se'n ressenti el servei ni els interessos comarcals. 
L'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple del Consell. 
 
En el supòsit de concessions de crèdits extraordinaris o suplement de crèdit en casos 
de calamitats públiques o d'excepcional interès general, s'atendrà al que disposa 
l'article 177.6 del TRLRHL i s’autoritzaran per decret de Presidència. 
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BASE VUITENA: CRÈDITS AMPLIABLES. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
GENERACIÓ DE CRÈDITS. 
 
8.1. Els expedients d'ampliació de crèdit s'autoritzaran per decret de Presidència, previ 
informe de la Intervenció, per a aquelles partides pressupostàries de despesa que es 
corresponguin amb ingressos de caràcter finalista, una vegada acreditat el seu 
reconeixement efectiu. 
 
El gerent proposarà el destí pressupostari de l’excés d’ingressos no finalistes que es 
puguin produir en el transcurs de l’exercici pressupostari. 
 
8.2. Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per Decret de 
Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria 
dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, 
com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que 
existeixin suficients recursos per al seu finançament, i per una sola vegada en tots els 
casos. 
 
Són despeses amb finançament afectat les derivades de: 
- Crèdits per operacions de capital 
- Crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats 
 
8.3. Els expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no 
tributària, s'autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la intervenció, 
per aquelles operacions regulades a l'article 181 del TRLRHL 
 
Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació de crèdits: 
 
a) L'ingrés a la tresoreria comarcal de l'aportació o l'existència ferma d'un compromís 
ferm derivat d'un acte en què qualsevol Administració Pública o persona privada 
s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb el Consell 
Comarcal. Així mateix, serà precís que el Consell Comarcal assumeixi amb les 
formalitats legals pertinents aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li 
pertoquin. 
 
Si els compromisos d'aportació s'han de fer extensius a exercicis posteriors, serà 
necessària l'aportació al Consell Comarcal de les garanties suficients i l'aplicació a 
càrrec del pressupost que correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat. 
 
b) El reconeixement del dret quan es tracti de vendes de béns del patrimoni comarcal, 
si bé l'execució dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels drets que 
no podran destinar-se a finançar la despesa corrent, excepte en el cas de parcel·les 
sobrants a la via pública o efectes no utilitzables per als serveis públics. 
 
Seran requisits obligatoris per a procedir a la reposició de crèdits: 
- La recaptació dels preus públics en els supòsits de prestació de serveis 
- L'efectivitat de l'ingrés en els supòsits de reemborsament de préstecs 
- L'efectivitat del cobrament en els supòsits de reintegraments de pagaments indeguts 
amb càrrec al pressupost corrent. 
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IV. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
BASE NOVENA: DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 
D'acord amb el que s'ha previst a la disposició final primera de l'Ordre de 20 de 
setembre de 1989, durant l'exercici de 2010 es continuaran aplicant les normes actuals 
de gestió, d’acord amb les fases que es determinen a l’article 52 del RD 500/90, de 20 
d’abril, de desenvolupament del capítol I, del títol VI del TRLRHL, en matèria de 
pressupostos (articles 162 i ss.) 
 
Fases:  
a) autorització de la despesa 
b) disposició i compromís de la despesa 
c) reconeixement i liquidació de l’obligació 
d) ordenament del pagament 
Cada fase queda definida als articles 54 a 66 del RD esmentat. 
 
D’acord amb l’article 67 del RD 500/90, de 20 d’abril, les fases referides es podran 
acumular en un sol acte administratiu, de la forma següent: 
- autorització i disposició 
- autorització, disposició i obligació. 
Els supòsits en què s’aplicarà aquesta acumulació són els següents: 
 
CAPÍTOL DESPESA  DOCUMENT
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL  ADO 

ADOPMP 
CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS 

20 Lloguers ADO 
ADOPMP 

 21 Reparac.i 
manteniments 

A 
AD 
ADO 

 22 Sub. material A 
AD 
ADO 
ADOPMP 

 23 Indemnitz. per raó 
servei 

AD 
ADO 
ADOPMP 

CAPÍTOL 3:DESPESES FINANCERES  ADO 
ADOPMP 

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

 AD 
ADO 
ADOPMP 

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS  A 
AD 
ADO 

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

 AD 
ADO 

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS  ADO 
ADOPMP 
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BASE DESENA: COMPETÈNCIES, DELEGACIONS I DESCONCENTRACIONS EN 
MATÈRIA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENTS DE LES 
OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA 
 
10.1. Les competències originàries en les fases d'autorització i disposició de les 
despeses seran les que la llei o, en el seu cas, el Reglament d'Organització Comarcal, 
atribueixi a cadascun dels òrgans de la Corporació. 
 
10.2. Dins l'àmbit de les seves respectives competències originàries, el Ple pot 
delegar-les, amb els límits fixats per la llei. 
 
10.3. Correspon al gerent, l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
d'obligacions, fins a límit del 5% de l'import del pressupost. 
 
BASE ONZENA: DESPESES ESPECÍFIQUES 
 
11.1. Regulació en matèria de personal 
 
11.1.1. Competències 
 
Les competències en matèria de personal correspondran al Ple o al gerent, d’acord 
amb el que fixa el Reglament Orgànic Comarcal. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb l’article 133.c del ROC, el gerent del Consell Comarcal 
podrà adoptar aquelles necessàries de mobilitat interna del personal laboral per la 
consecució dels objectius de prestació de serveis de competència del Consell 
Comarcal. 
 
Les competències en matèria de personal no són delegables. 
 
Les retribucions del personal al servei d'aquesta corporació seran les següents: 
 
a) Personal funcionari: Seran les fixades per la Llei de Pressupostos de l'Estat, 

referides a 12 mensualitats i d’acord amb el quadre següent: 
 

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou (€) Triennis (€) 
A1 13.935,60 535,80
A2 11.827,08 428,76
B 10.264,44 373,68
C1 8.816,52 322,08
C2 7.209,00 215,28
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (Llei 7/2007) 6.581,64 161,64
 
b) Personal laboral: Seran les fixades en el quadre següent: 
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CATEGORIA 
Sou 
base 

Compl.des
tí 

C.específi
c 

C.esp.peril
l. 

C.netej
a BRUT 

Cap d'Àrea 1479,62 785,33 207,95     2472,90
A-Tècnic 
Superior 1479,62 367,93 169,44     2016,99
B-Tècnic Mitjà 1309,66 284,02 146,16     1739,84
B-Tècnic Mitjà 
(BS) 1309,66 284,02 149,64 73,49   1816,81
C-Administratiu 1014,26 261,43 116,99     1392,68
D-Auxiliar 
Administ. 924,67 216,54 104,66     1245,87
E-Subaltern 874,38 209,45 99,37     1183,20
E-Subaltern-
CAAS 874,38 209,45 107,10 132,66 29,38 1352,97
Personal no 
especial. 698,03 201,99 82,52     982,54
Complement específic perillositat (EBASP i EAIA): 
73,49    
Complement coordinador EAIA: 187,40     
Complement coordinador EBASP: 
311,39     
Complement coordinador gossera i coordinació 
guaites: 266,48    
Complement específic perillositat (centre acollida animals, magatzem i 
guaites): 132,66  
Complement neteja (CAA): 29,38     
 
Sempre que ho possibilitin els referents legals o administratius de l’Estat i/o de la 
Generalitat de Catalunya s’establirà una clàusula general de revisió salarial en el 
supòsit que l’IPC al final de l’exercici superi l’increment retributiu aplicat. 
 
El complement de destí s’aplicarà, per cada treballador, en funció de la Valoració de 
llocs de treball. 
   
Els altres conceptes retributius es regularan d’acord amb el que estableix l’article 4, 5, 
6 i 7 del Reial decret 861/86, de 25 d’abril, sobre el règim de retribucions dels 
funcionaris de l’administració local, tenint en compte que el complement específic per 
als treballadors de nou ingrés serà el resultat de la diferència entre el salari total i els 
demés conceptes retributius respecte la resta de personal. 
 
Correspondrà al Ple aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la 
determinació de l'oferta pública d'ocupació, les formes d'accés i l'aprovació de les 
bases per a la selecció del personal, la resolució dels concursos convocats per a la 
provisió de vacants, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels 
funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual. 
 
Correspondrà al president l'assignació individualitzada del complement de productivitat 
i les gratificacions als funcionaris, l'assignació de retribucions al personal laboral dins 
el límit dels pactes o convenis legalment establerts, l'assignació de retribucions al 
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personal eventual i l'autorització de les indemnitzacions per raó del servei. 
Correspondrà al gerent el reconeixement de les obligacions i l'ordenació de pagament 
de totes les despeses de personal. 
 
11.1.2. Indemnitzacions per raó del servei 
 
a) S'aplicarà el que estableix el Reial Decret 236/88, de 4 de març, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, adaptant els seus imports a les disposicions 
vigents, tant pels òrgans de govern com pels funcionaris de carrera, personal laboral, 
interí i eventual al servei de la corporació. L'import de les indemnitzacions s'entendrà 
modificat, si així ho és l'esmentada resolució, per una norma dictada per 
l'Administració de l'Estat durant aquest exercici. 
 
b) Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la 
compensació per qualsevol altra despesa originada pel mateix concepte. 
 
11.1.3. Regulació del Pla de Formació.  
 
S’entén com a Pla de formació la realització de cursos, seminaris,  jornades i 
conferències, destinats a la formació i a les activitats de les persones adscrites a la 
plantilla laboral del Consell Comarcal de la Selva. 
 
S’estableixen els objectius que hauran de fixar el Pla de formació general del Consell 
Comarcal de la Selva, següents: 
- Formació per a l’adaptació de l’empleat al lloc de treball 
- Formació per a la promoció professional 
- Reciclatge i capacitació professional 
- Formació sobre prevenció i salut laboral 
 
Per dur a terme aquest objectiu el pressupost del Consell Comarcal de la Selva 
assignarà una consignació mínima anual de 4.000 €. 
 
Els criteris sobre el Pla de formació es fixaran al Conveni col·lectiu del personal laboral 
del Consell Comarcal de la Selva.  
 
Els plans de formació s’aprovaran per la presidència del Consell Comarcal de la Selva 
previ informe, no vinculant, de la Comissió paritària.  
 
Més enllà de l’oferta que estableixi el Pla de Formació, el Consell Comarcal podrà 
instar a la participació en cursos de formació del seu personal quan el seu contingut 
sigui una aportació excepcional per a la millora de l’exercici de les competències que li 
pertoquen. Aquesta autorització s’instrumentarà mitjançant una resolució de gerència. 
 
Els cursos de formació realitzats dins l’horari laboral tindran consideració d’hores de 
treball. 
 
Els cursos de formació i similars que es portin a terme fora de l’horari laboral en cap 
cas es comptaran com a hores de treball, i per tant no donaran dret a compensació 
d’hores extraordinàries. 
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El personal assistent a cursos de formació i similars presentarà al final del curs el  
certificat d’assistència emès per l’entitat corresponent i un informe-valoració del curs 
realitzat per l’interessat. La no presentació d’aquesta documentació donarà lloc a exigir 
la devolució de l’ajut i a la denegació de noves autoritzacions per al mateix exercici i 
següents. 
 
Tots els pagaments pels diferents conceptes derivats de l’assistència a cursos de 
formació o similars hauran de ser justificats amb el corresponent comprovant  i en un 
imprès especial per a despeses de formació. 
 
Els beneficiaris dels cursos s’obliguen a reemborsar-ne el cost si per motius personals 
causen baixa de l’empresa en un termini de 2 anys posteriors a la celebració del curs. 
 
El Consell podrà, d’ofici i motivadament, instar a la participació en cursos de formació 
o similars quan el seu contingut sigui una aportació excepcional per a  la millora de 
l’exercici de les competències que li pertoquen. Totes les despeses derivades de 
l’assistència a aquests cursos seran a càrrec del Consell. 
 
11.2. Retribucions i altres indemnitzacions als corporatius 
 
Per l'exercici de 2010 es fixa, pels consellers comarcals, les retribucions, dietes, 
assistència i indemnitzacions següents: 
 
President: 2.678 € mensuals 
Vicepresidents:  1.391 € mensuals 
Consellers amb delegació: 1.030 € mensuals 
 
Assistència als plens: 
Portaveus: 252 € per assistència efectiva 
Consellers comarcals: 206 € per assistència efectiva 
 
Assistència a comissions informatives: 
Es fixa una indemnització única de 103 € per conseller i una assistència efectiva. 
 
Assistència a reunions oficials d’organismes públics o privats, en representació del 
Consell: 
Es fixa una indemnització única de 75 € per conseller i una assistència efectiva. 
 
Desplaçaments: 
S’estableix l’import de 0,27 €/km en concepte de desplaçaments. El nombre de 
quilòmetres es fixarà, pels consellers comarcals, des del municipi d’on són regidors. El 
mateix import s’estableix pel personal del Consell, i el punt originari es fixarà des de la 
seu del Consell Comarcal. 
 
Dietes: 
      Dinar  Sopar  Allotjament 
Consellers comarcals i Grup A      25 €     25 €   55 € 
Grup B  i grup C     17 €     17 €   40 € 
Grup D, grup E i altres    12 €     12 €   35 € 
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Tots els imports quedaran subjectes a les retencions en concepte d’IRPF que 
legalment corresponguin. 
 
S'acorda la dedicació exclusiva del conseller adjunt a la presidència, Sr. Robert Fauria 
i Danés, amb règim laboral específic, amb alta a la seguretat social, pel temps de 
durada en el càrrec i amb un sou brut anual de 61.256 €. 
 
Es fixen les compensacions econòmiques pels grups polítics representats al Consell: 
 
Per cada grup polític representat al Consell: 62 € mensuals 
Compensació econòmica per cada conseller: 52 € mensuals 
 
11.3. Bestretes a personal i accés a crèdits preferencials 
 
El personal laboral i funcionari adscrit al Consell podrà accedir a bestretes i crèdits 
preferencials (sense interès). L’ import màxim d’aquestes bestretes serà la quantitat de 
4.000 € i serà retornada amb un màxim d’1 any, a partir del mes posterior de seva la 
concessió. 
 
El personal eventual i/o temporal podrà accedir a la concessió d’una bestreta per 
import igual a una mensualitat bruta i la seva devolució es farà per mensualitats durant 
la vigència del contracte, amb un màxim d’1 any. 
 
Per l’obtenció d’una nova bestreta serà indispensable l’amortització total de la bestreta 
concedida anteriorment. 
 
La concessió de bestretes queda supeditada a l’existència de consignació 
pressupostària suficient. 
 
11.4 Concessió i justificació de les subvencions 
 
11.4.1. La concessió de subvencions i ajuts seguirà el procediment que ja té establert 
aquesta corporació, amb els límits que la pròpia legislació fixa per a cada òrgan de 
govern. 
 
En tot cas, per obtenir l'import de la subvenció, caldrà justificar les despeses, 
mitjançant factura o altre document comptable i acreditar que s’està al corrent de 
pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
11.4.2. Les subvencions de caràcter no finalista es motivaran en la pròpia resolució. 
 
11.5. Despeses a justificar 
 
a) Es podran expedir ordres de pagament "a justificar" amb càrrec a partides del vigent 
pressupost amb crèdit disponible, sempre que es conegui l'import aproximat de la 
despesa, aquesta no superi els 500 € i no es puguin acompanyar els documents 
justificatius en el moment de la seva expedició. Correspondrà l'autorització únicament 
al gerent. 
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b) L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" restarà condicionada a les 
disponibilitats líquides de la Tresoreria. 
 
c) Els pagaments de fons "a justificar" es realitzaran a la persona o entitat que quedarà 
obligada a justificar la despesa dins el termini establert. 
 
d) Els perceptors d'ordres de pagament quedaran obligats a justificar l'aplicació de les 
quantitats rebudes dins el termini de tres mesos. No podran expedir-se noves ordres 
de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que 
tinguin en el seu poder fons pendent de justificar. Els documents acreditatius de la 
despesa seran els que corresponguin en funció de la naturalesa de la despesa. 
 
11.6. Bestretes de caixa fixa 
 
El gerent podrà establir, mitjançant resolució i amb informe favorable de l'interventor, la 
concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses de caràcter periòdic i 
repetitiu, tals com dietes, despeses de viatge, material no inventariable, conservació, 
despeses de tracte successiu i altres de similars característiques, incloses les 
establertes per conveni amb el personal. 
 
Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari i la utilitzaran per a 
l'atenció immediata de les despeses de caràcter periòdic i repetitiu, amb la seva 
posterior aplicació a la partida pressupostària. 
 
Els tresorers rendiran comptes de les despeses ateses amb anticipis de caixa fixa en 
el termini màxim de 20 dies a comptar des del dia en què s’hagi efectuat la despesa. El 
mes de desembre, de cada exercici, totes les despeses ateses amb anticipis de caixa 
fixa hauran d’estar degudament justificades i documentades. 
 
La tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi 
amb càrrec a les bestretes de caixa fixa. 
 
11.7. Certificacions d'obres i serveis, tramitació i endossament 
 
11.7.1. Les certificacions d'obres i, en el seu cas, dels serveis es lliuraran d'acord amb 
el que estableixin els plecs de condicions que regeixen la contractació i, en defecte 
d'aquesta regulació, per les normes aplicables a la contractació local. 
 
11.7.2. Seran expedides pel director de les obres o responsable del servei que, en tot 
cas, serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l'adjudicatari. 
 
11.7.3. Es meritaran amb efectes de la data del seu lliurament. 
 
11.7.4. Prèvia intervenció, seran aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la 
data de meritació. 
 
11.7.5. L'acte d'aprovació constitueix el reconeixement de l'obligació. 
 
11.7.6. Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seran transmissibles i 
pignorables, en els termes previstos a l'article 100 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 
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16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. L'endossament d'una certificació d'obres haurà de contenir 
els mateixos requisits establerts en el codi de comerç per a les lletres de canvi i haurà 
de ser comunicat a la Intervenció comarcal. La presa de raó per part de la Intervenció 
comarcal comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del cessionari, fent 
constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la 
comunicació de l'endossament, quan aquest no reuneixi els requisits legalment 
establerts, tindran caràcter lliberatori del deute, en aquest últim cas, es farà constar a 
la diligència de presa de raó. En cap cas, l'endossament produirà una modificació de 
les obligacions reconegudes per L'Administració Comarcal, ni compromís de pagament 
a un termini fixat, ni cap altra obligació diferent de les derivades del plec de condicions 
i del contracte administratiu; només constarà la transmissió del dret de cobrament de 
l'import reconegut, en el cas de l'endossament formal. Es portarà un registre dels 
endossaments comunicats, dels legalment formalitzats i dels no formalitzats. 
 
11.8. Serà admissible l'expedició de "pagarés" per a casos excepcionals, anotant-se 
en un registre especial les seves característiques i venciment en la Tresoreria 
Comarcal. 
 
BASE DOTZENA 
 
12.1. ENDEUTAMENT 
Les sumes del capital a càrrec de la corporació aprovat per aquest exercici més els 
capitals vius de préstecs vigents a 31 de desembre de 2009, és de 8.170.311.56 €. 
Aquesta quantitat representa una càrrega financera del 38,53 % calculada en base al 
límit legal del 110% sobre la totalitat dels ingressos corrents liquidats l’any 2008, 
d’acord amb l’article 47 de la Llei 55/99, de 29 de desembre. 
 
12.2. FORMALITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT I DE TRESORERIA 
La formalització dels crèdits i operacions de tresoreria es farà mitjançant document 
administratiu signat pel president i autorització sota la fe del secretari. En els casos 
excepcionals en què l'entitat de crèdit exigís escriptura pública o intervenció del 
corredor de comerç, s'autoritza al president per signar els corresponents documents 
en nom de la corporació, així com a afectar els ingressos que puguin ésser exigits en 
garantia. 
 
BASE TRETZENA: ORGANITZACIÓ, CONTROL  I FISCALITZACIÓ 
 
13.1. Correspon a l'interventor les funcions que li atribueixi l'article 95 de la Llei 
General Pressupostària, així com els articles 3 i 4 del RD 1174/87.de 18 de setembre. 
 
13.2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no 
inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte successiu, 
fins a un màxim de 350 €, a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa 
corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o de les seves 
modificacions, exceptuant les despeses considerades d’urgència i de funcionament 
dels programes escola taller i taller d’ocupació. 
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13.3. L'adquisició de material per import superior a 1.500 € requerirà disposar d’un 
mínim de 3 pressupostos de diferents empreses i, en tot cas, regirà la normativa 
general de contractació, respectant els principis de publicitat i lliure concurrència. 
 
13.4. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria interna d'acord amb 
les normes d'auditoria del sector públic. 
 
13.5. El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit en el qual hi 
constaran les observacions i conclusions que se'n dedueixin. Els informes 
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviades al 
Ple als efectes legals oportuns. 
 
13.6. Control d'eficàcia 
La comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com de l'anàlisi 
del cost de funcionament i rendiment dels serveis o inversions, es realitzarà per la 
intervenció, a petició de qualsevol grup polític o coalició electoral representada en el 
Consell. 
 
13.7. Informació comptable 
La intervenció remetrà al Ple, per conducte de la presidència o del conseller delegat, 
l'estat de l'execució del pressupost i dels moviments de tresoreria per operacions 
extrapressupostàries, quan sigui demanat per qualsevol grup polític o coalició 
representat a la corporació. 
 
13.8. El Consell Comarcal de la Selva podrà repercutir els deutes dels ajuntaments 
vers el Consell, pels serveis que aquest ofereix als municipis, deduint el seu import de 
les liquidacions que hagi de practicar el Consell a favor dels mateixos. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL: La interpretació d'aquestes bases correspon al Ple, previ 
informe del secretari i de l'interventor. 
 
Segon. Aprovar inicialment els pressupostos generals per l'exercici de 2010, que 
queden redactats en els següents termes: 
 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
INGRESSOS  
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  8.782.898 
Capítol 4 Transferències corrents   11.224.632 
Capítol 5 Ingressos patrimonials     9.000 
Capítol 7 Transferències de capital 7.719.952 
Capítol 8 Actius financers 30.000 
Capítol 9 Passius Financers     389.870 
TOTAL (euros) 28.156.352 
  
DESPESES  
Capítol 1 Despeses de personal    3.039.707 
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis     13.740.835 
Capítol 3 Despeses financeres    63.494 
Capítol 4 Transferències corrents 2.935.192 
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Capítol 6 Inversions reals    1.626.175 
Capítol 7 Transferències de capital 6.606.622 
Capítol 8 Actius financers 30.000 
Capítol 9 Passius financers    114.327 
TOTAL (euros) 28.156.352 
 
PATRONAT DEL CASTELL DE MONTSORIU 
 
INGRESSOS  
Capítol 4 Transferències corrents   89.344 
TOTAL (euros) 89.344 
  
DESPESES  
Capítol 1 Despeses de personal 26.205 
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 58.119 
Capítol 3 Despeses financeres 20 
Capítol 4 Transferències corrents 5.000 
TOTAL (euros) 89.344 
 
CONSORCI DE RESIDUS DE LA SELVA 
 

INGRESSOS  
Capítol 7 Transferències de capital   100.000 
TOTAL (euros) 100.000 
  
DESPESES  
Capítol 6 Inversions reals 100.000 
TOTAL (euros) 100.000 
 
 
PRESSUPOST CONSOLIDAT 
 
 CONSELL 

COMARCA
L 

PATRONAT 
MONTSORI
U 

CONSORC
I 
RESIDUS 

CONSOLID
AT 

INGRESSOS     
Capítol 3 Taxes i altres 
ingressos 

8.782.898  

Capítol 4 Transferències 
corrents  

11.224.632 89.344  9.498

Capítol 5 Ingressos patrimonials
  

9.000  

Capítol 7 Transferències de 
capital 

7.719.952 100.000 

Capítol 8 Actius financers 30.000  
Capítol 9 Passius Financers  389.870  
 28.156.352 89.344 100.000 28.336.198
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DESPESES  
Capítol 1 Despeses de personal
  

3.039.707 26.205  

Capítol 2 Desp. corrents béns i 
serveis 

13.740.835 58.119  

Capítol 3 Despeses financeres
  

63.494 20  

Capítol 4 Transferències 
corrents 

2.935.192 5.000  9.498

Capítol 6 Inversions reals 1.626.175 100.000 
Capítol 7 Transferències de 
capital 

6.606.622  

Capítol 8 Actius financers 30.000  
Capítol 9 Passius financers  114.327  
 28.156.352 89.344 100.000 28.336.198
 
 
Tercer. Aprovar, per l’exercici 2010, la plantilla de personal del Consell Comarcal de la 
Selva: 
 
 Grup Places Vacants 
 
FUNCIONARIS 
 
Funcionaris d’habilitació estatal    
Secretari A ----- 1 
Interventor A ----- 1 
Tresorer A 1(interí)  
Secretari-Interventor B 1 ----- 
Altres A/B ----- ----- 
    
Escala d’administració general    
Subescala tècnica superior A 1 1(ocupada per personal interí) 
Subescala administrativa C ----- ----- 
Subescala auxiliar D ----- ----- 
Subescala subalterna E ----- ----- 
 
LABORALS AMB CONTRACTE INDEFINIT 
 
Tècnics superiors A 12  
Tècnics mitjans B 8 2 (ocupades per personal interí) 
Oficial 1ª / Administratius C 16 5 (ocupades per personal interí) 
Auxiliars administratius D 3 ----- 
Subalterns E 5 2 (ocupades per personal interí) 
Encarregats i personal qualificat D ----- ----- 
Personal d’oficis no qualificat E ----- ----- 
Personal de neteja  1 ----- 
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LABORALS AMB CONTRACTE TEMPORAL 
 
Tècnics superiors A 4 ----- 
Tècnics mitjans B 19 ----- 
Administratius C 7 ----- 
Auxiliars administratius D ----- 1(ocupada per personal interí) 
Subalterns E 2 ----- 
Encarregats i personal qualificat B ----- ----- 
Personal d’oficis no qualificat E ----- ----- 
Personal de neteja  1 ----- 
 
LABORALS AMB CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL 
 
Tècnics superiors A ----- ----- 
Tècnics mitjans B 1 ----- 
Administratius C 1 ----- 
Auxiliars administratius D ----- ----- 
Subalterns E ----- ----- 
Encarregats i personal qualificat D ----- ----- 
Personal d’oficis no qualificat E ----- ----- 
Personal de neteja  ----- 1(ocupada per personal interí) 
 
LABORALS EN PROGRAMES SUBVENCIONATS 
 
Tècnics superiors A 3 ----- 
Tècnics mitjans B 11 ----- 
Administratius C ----- ----- 
Auxiliars administratius D ----- ----- 
Subalterns E ----- ----- 
Encarregats i personal qualificat D ----- ----- 
Personal d’oficis no qualificat E 36 ----- 
Personal de neteja  ----- ----- 
 
EVENTUALS - CÀRRECS ELECTES 
 
Tècnics superiors A ----- ----- 
Tècnics mitjans B ----- ----- 
Altres  1 ----- 
 
EVENTUALS - CÀRRECS DE CONFIANÇA 
 
Tècnics superiors A ----- ----- 
Tècnics mitjans B ----- ----- 
Altres  1 ----- 
 
Quart. Aprovar, per l’exercici 2010, l’oferta d’ocupació del Consell Comarcal de la 
Selva, en els termes següents: 
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FUNCIONARIS 
1 secretari 
1 interventor 
 
LABORALS AMB CONTRACTE INDEFINIT 
2 tècnics mitjans – B 
4 administratius – C 
1 oficial 1a – C 
2 subalterns - E 
 
Cinquè. Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, pel 
termini de 15 dies, per tal que les persones interessades puguin presentar 
reclamacions o suggeriments, amb el benentès que, si no es presenten, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
 
Sisè. Facultar el president tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme 
aquest acord. 
 
El president exposa el contingut de la proposta, amb una exposició detallada amb 
Power Point, destacant els punts següents: 

- El pressupost ha disminuït per la creació del Consorci de Benestar Social i de 
l’empresa NORA. 

- S’ha procurat la contenció de la despesa, excepte en els capítols de caire 
social, com és el menjador escolar. 

 
Intervé el Sr. Joan Salmeron, en nom d’ICV-EUiA-EPM, manifestant que la seva 
postura serà d’abstenció, tot i agrair l’atenció rebuda de l’equip de govern. El motiu de 
l’abstenció el justifica amb la falta de temps d’estudi i la impossibilitat de tenir un debat 
sobre el seu contingut. Proposa que el seu grup hi donarà suport, en el futur, si es 
dóna la oportunitat de poder col·laborar en la seva redacció.  Així mateix, demana 
informació pressupostària sobre l’empresa Nora, el Patronat del Castell de Montsoriu, 
el Consorci de Benestar Social i el Consorci Mediambiental. 
 
Intervé a continuació el Sr. David Merino, en nom d’AAE, manifestant la valoració 
positiva per la contenció de la despesa. Manifesta que el seu grup votarà a favor de la 
proposta. Felicita l’equip tècnic del Consell i el cap de l’Àrea pel contingut de la 
presentació realitzada. Finalment, demana informació sobre l’expedient del Centre 
Tecnològic i la Planta de Biomassa.  
 
Intervé el Sr. Eduard Coloma, en nom d’ERC-AM, manifestant que, d’acord amb el 
contingut de la proposta i en referència a l’empresa d’economia mixta, per coherència, 
el vot del seu grup serà negatiu. Amb tot, agraeix la informació facilitada i demana la 
participació en la confecció dels futurs pressupostos. 
 
Intervé el president per agrair totes les intervencions. Respecte la intervenció del Sr. 
Salmeron, li contesta que, en tot cas, l’equip responsable de la proposta és l’equip de 
govern. No obstant això, li proposa pel proper exercici convocar la Comissió 
Informativa per debatre el tema del pressupost, tres setmanes abans de la celebració 
del Ple, a fi i efecte de disposar de temps suficient per presentar aquelles propostes 
que consideri oportunes. Pel que fa a la intervé del Sr. Merino, li explica que el projecte 

 38



està pendent d’una part del finançament, però això no significa que s’hagi descartat el 
projecte.  
 
Intervé el Sr. Robert Fauria per definir clarament el projecte de la Planta de Biomassa, 
que depèn pressupostàriament de Madrid, i el Centre Tecnològic, sobre el qual hi ha 
una subvenció del Pla d’obres i manca la subvenció del FEDER o d’algun altre 
organisme. 
 
Intervé novament el Sr. Salmeron, per manifestar que, d’acord amb les paraules del 
president, una voluntat d’acord en el futur. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta de 21 vots a favor (CiU, 
PSC-PM, AAE i PP), 3 abstencions (ICV-EUiA-EPM)  i 4 en contra (ERC-AM), dels 28 
consellers presents a la sessió, dels 33 que legalment constitueixen la corporació. 
 
 
10. PRÉSTEC INVERSIONS 2010 
 
Dins del pressupost del Consell Comarcal de la Selva per a l’exercici de 2010 es 
preveu una despesa d’inversió, finançada amb préstec, per a les actuacions següents: 

Oficina de recaptació 
Mobiliari 
Equips informàtics 
Gossera 
Cadastre (programa Citrix) 
Ampliació de capital NORA, SA 
 
Els informes econòmics i de secretaria consten a l'expedient. 
 
PROPOSTA 
 
Primer. Sol·licitar a les entitats bancàries una oferta per a la concertació d’una 
operació de crèdit, per import de 389.870 € amb un termini d’amortització de 10 anys. 
 
Segon. Facultar el president tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar al Departament de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya la modificació del model PR, de previsió d’ingressos i despeses per 
l’exercici de 2010. 
 
Intervé el Sr. Joan Salmeron, en nom d’ICV-EUiA-EPM, per manifestar que el seu grup 
s’abstindrà, per coherència respecte el acords presos sobre la constitució de l’empresa 
NORA. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta de 21 vots a favor (CiU, 
PSC-PM, AAE i PP), 3 abstencions (ICV-EUiA-EPM)  i 4 en contra (ERC-AM), dels 28 
consellers presents a la sessió, dels 33 que legalment constitueixen la corporació. 
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11. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
RECAPTATÒRIA D’UN INGRÉS DE DRET PÚBLIC LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA 
 
En data 29 de desembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Riells i Viabrea ha delegat 
en el Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de la taxa per a les 
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents: 

 Pràctica de liquidacions (liquidacions d’ingrés directe i rebuts periòdics) 
 Aprovació de liquidacions i de padrons 
 Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris 
 Concessió o denegació de beneficis fiscals 
 Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts 
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anterioment 

 
La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les 
funcions següents: 

 Notificació i cobrament en període voluntari 
 Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments 
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 

 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves 
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Acceptar la delegació de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa per a les 
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, de l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
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12. MOCIÓ PER UNA TDT PÚBLICA A LA COMARCA DE LA SELVA (presentada 

pel grup ERC-AM) 
 
El model de TDT va establir dues llicències públiques a la comarca, una per la Selva 
interior i una altra per la Selva litoral. La complexitat i el cost d’establiment del model 
de TV de TDT seriem molt més factibles si les diferents administracions unifiquessin 
aquests esforços, com han fet a la comarca del Maresme. 
 
Atès que la TV pública és un servei als ciutadans, atesa la seva dificultat i atesa la 
necessitat de no deixar sense TV de proximitat als ciutadans i ciutadanes de la 
comarca de la Selva, 
 
Es proposta al Consell Comarcal de la Selva l’adopció del següent acord: 
 
1.- El Consell Comarcal de la Selva liderarà una proposta d’unificació dels canals 
públics de la TDT de la comarca i juntament amb aquells ajuntaments que ho desitgin 
crearà el Consorci públic de la Selva per posar en funcionament el canal TDT. 
 
2.- Crear un comissió de seguiment amb un representant de cadascun dels grups 
polítics representats als Consell. 
 
3.- Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
D’acord amb la reunió de portaveus, portada a terme abans d’aquesta sessió, 
s’incorporen els punts segon i tercer en el contingut de la proposta inicial. 
 
Intervé el Sr. Joan Salmeron, en nom del grup d’ICV-EUiA-EPM, per agrair la creació 
d’aquesta comissió. 
 
Intervé el Sr. Fauria, demanant que el seu grup tingui dos representants en la 
comissió, tenint en compte que ell hi formarà part com a portaveu del grup de CiU, i 
caldria afegir-hi un representant dels municipis de la Selva Marítima. Proposa que 
aquest sigui el Sr. Ignasi Riera, fet que obra un debat sobre la seva oportunitat. 
 
Intervé el Sr. Eduard Coloma, en nom del grup d’ERC-AM, per deixar constància de 
què la moció inicial la va presentar el seu grup i, per tant, li pertoca defensar-la. Evita 
els debats de caire local que aquesta proposta provoca i vol deixar constància que, en 
l’actualitat la proposta es fonamenta amb costos més baixos i en què la comarca 
disposi d’un únic canal públic de televisió, ja que aquesta és la fórmula aplicada a 
altres comarques. 
  
Intervé el president manifestant que existeix la possibilitat que la comarca disposi 
d’una eina d’informació pública com és la televisió i considera la necessitat, per 
damunt dels criteris polítics, de treballar per aconseguir conjuntament aquest objectiu. 
Es compromet a recuperar les actuacions passades i tirar endavant aquesta proposta, 
incorporant-la en el proper Consell d’Alcaldes que es porti a terme. 
 
Intervé novament el Sr. Salmeron per acceptar la proposta del Sr. Fauria. 
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Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 28 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
S’absenta de la sessió el Sr. Joan M. Serras i Vila. 
 
13. PROPOSTA D’ACORD PER URGÈNCIA. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTATÒRIA D’UN INGRÉS DE DRET PÚBLIC 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BRUNYOLA 
 
Abans d’exposar la proposta, el president demana l’acceptació de la urgència de la 
mateixa, la qual s’aprova per unanimitat a dels 27 consellers presents dels 33 
consellers que per dret formen el Consell. 
 
En data 22 de desembre de 2009, l’Ajuntament de Brunyola ha delegat en el Consell 
Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de la taxa per a la prestació de 
serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents: 
 Pràctica de liquidacions (liquidacions d’ingrés directe i rebuts periòdics) 
 Aprovació de liquidacions i de padrons 
 Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris 
 Concessió o denegació de beneficis fiscals 
 Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts 
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anterioment 
 
La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les 
funcions següents: 
 Notificació i cobrament en període voluntari 
 Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments 
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves 
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Acceptar la delegació de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa per a la 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local de 
l’Ajuntament de Brunyola. 
 
Segon. Comunicar a l’Ajuntament de Brunyola l’acceptació d’aquestes delegacions. 
 
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 27 consellers presents 
dels 33 consellers que per dret formen el Consell. 
 
S’incorpora novament a la sessió el Sr. Joan M. Serras i Vila. 
 
 
14. PROPOSTA D’ACORD PER URGÈNCIA. PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE BLANES A L’EMPRESA MIXTA “SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, 
NORA, SA” 
 
Abans d’exposar la proposta, el president demana l’acceptació de la urgència de la 
mateixa, la qual s’aprova per unanimitat a dels 28 consellers presents dels 33 
consellers que per dret formen el Consell. 
 
El Ple Consell Comarcal de la Selva, el dia 21 d’octubre de 2008, va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a la creació d’una empresa d’economia mixta per la 
prestació del servei públic comarcal de tractament, transport i eliminació de residus 
urbans. 
 
Així mateix, el Ple del Consell Comarcal, el dia 27 de gener de 2009, va aprovar la 
memòria bàsica d’obertura d’expedient per a la creació d’una empresa d’economia 
mixta i els estatuts corresponents, amb el nom de SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE 
LA SELVA, NORA S.A. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Blanes, el dia 29 de desembre de 2009, ha acordat 
encarregar la gestió del servei de recollida i gestió de residus urbans, neteja viària i 
platges al Consell Comarcal de la Selva i la seva participació a la societat Nora. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la incorporació de l’Ajuntament 
de Blanes a la societat SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA S.A. 
 
Segon. Facultar el president del Consell tan àmpliament com en dret sigui necessari 
per dur a terme aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA 
SELVA, NORA S.A., pel seu coneixement i efectes corresponents. 
 
Intervé el Sr. Joan Salmeron, en nom d’ICV-EUiA-EPM, manifestant que el seu grup 
s’abstindrà de votar la proposta entenent que, en aquests moments, hi ha dificultats en 
el procés des del municipi de Blanes. Demana, formalment, una reunió per tractar 
aquest tema amb la gerència de l’empresa sòcia de NORA. 
 
Intervé el Sr. Eduard Coloma, en nom d’ERC-AM, dient que el seu grup també 
s’abstindrà en la votació, justificant aquesta posició en el perill que suposa el pacte 
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amb l’Ajuntament de Blanes en referència als compromisos amb els altres 
ajuntaments. 
 
Intervé el president per deixar constància que l’objectiu de l’empresa és la qualitat del 
servei al millor preu, per tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca. Si bé, és 
cert, que cal mesurar la capacitat de cada ajuntament per establir un conveni ajustat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta de 21 vots a favor (CiU, 
PSC-PM, AAE i PP), 7 abstencions (ICV-EUiA-EPM, ERC-AM), dels 28 consellers 
presents a la sessió, dels 33 que legalment constitueixen la corporació. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
 TDT 
Intervé el Sr. Pere Espinet per demanar informació sobre els pressupostos i el material 
que s’ha ofertat per la iniciativa de la TDT. 
 
 Educació 
Intervé el Sr Pere Espinet exposant la manca de places en els cursos pont i en les 
escoles d’adults de la comarca. Proposta la realització d’un estudi i la presentació 
d’aquest al Departament d’Educació. 
 
 Pedrera de Susqueda 
El Sr. Joan Salmeron reclama la informació sol·licitada en el darrer Ple, sobre la 
pedrera de Susqueda. 
Li respon el president que aquesta documentació ja va ser enviada el passat mes 
d’octubre i se li ofereix una còpia de la mateixa. 
 
 Menjadors escolars 
El Sr. Jaume Salmeron reclama informació sobre la implantació d’aliments ecològics 
als menjadors escolars.  
La Sra. Sònia da Silva es compromet a fer-li arribar aquesta informació. 
 
 Centre de distribució energètic 
El Sr. Eduard Coloma proposa s’estudiï la viabilitat d’un Centre de distribució 
energètic, a fi i efecte d’adquirir energia i poder controlar la seva disposició. 
 
 Dimissió conseller comarcal 
El Sr. Joan Miquel i Panella comunica al Ple del Consell la seva voluntat de dimitir del 
càrrec de conseller comarcal, per motius personals. 
Intervé el president per agriar al Sr. Miquel, la seva aportació com a conseller 
comarcal. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau    
        El president  
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