
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 4/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de juliol de 2010 
Hora inici: 17 hores 
Hora fi: 18.15 hores 
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Jordi Gironès i Pasolas, president  
Sr. Joaquim Coris i Maymi (CiU) 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina  (CiU) 
Sr. Narcís Junquera i Fusellas (CiU) 
Sr. Salvador Martí i Gay (CiU) 
Sr. Josep Roquet i Avellaneda  (CiU) 
Sra. Montserrat Roura i Massaneda (CiU) 
Sr. Joaquim Torrecillas i Carreras (CiU) 
Sr. Josep Valls i Méndez (CiU) 
Sr. Gregorio Elorza i Luquero (PSC-PM) 
Sra. Sònia Martí i Korff (PSC-PM) 
Sra. Gemma Boada i Bosch (ERC-AM) 
Sra. Conxita Boldú i Soler (ERC-AM) 
Sr. Eduard Coloma i Boada (ERC-AM) 
Sr. Joan M. Serras i Vila (ERC-AM) 
Sr. Francesc Xavier Tresserras i Ribas (ERC-AM) 
Sr. Josep Romaguera i Ramió (ICV-EUiA-EPM) 
Sr. Joan Salmeron i Crosas (ICV-EUiA-EPM) 
Sr. Jaume Salmeron i Font (ICV-EUiA-EPM) 
Sr. Carles Passarell i Fontan (PP) 
Sr. Pere Espinet i Coll (AAE) 
Sr. David Merino i Parcet (AAE) 
Sr. Jaume Figueras i Coll, gerent 
Sr. Marià Vilarnau i Massa, secretari 
 

Excusats: 

Sr. Robert Fauria i Danés (CiU) 
Sr. Antoni Guinó i Bou (CiU) 
Sr. Joan Antoni Hervias i Chirosa (CiU) 
Sr. Josep Lluís Pérez i Asensio  (CiU) 
Sr. Ignasi Riera i Garriga (CiU) 
Sra. Glòria Selis i Masnou (CiU) 
Sr. Rafel Reixach i Corominas (PSC-PM) 
Sra. Ruth Rosique i Labarta (PSC-PM) 
Sra. Sònia da Silva i Domínguez (PSC-PM) 
Sr. Alfons Soms i Quellos (PSC-PM) 
Sr. Josep M. Puig i Pujol (ERC-AM) 
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Ordre del dia: 

 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors 

 
2. Propostes d’acord 

2.1. Nomenament de conseller comarcal. Sr. Francesc Xavier Tresserras i Ribas 
2.2. Acceptació encomana de gestió servei de gestió de residus de Sant Julià 

del Llor i Bonmatí  
2.3. Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria d’uns ingressos de dret 

públic i d’un encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Sils  
2.4. Modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels 

ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al 
Consell Comarcal de la Selva  

2.5. Modificació de l'ordenança fiscal T-09, reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i 
inspecció 

2.6. Aprovació del conveni executiu per a la delegació del servei de gestió de 
residus, neteja viària i neteja de platges amb l’Ajuntament de Blanes i la 
modificació del contracte de gestió indirecte de serveis públics amb CESPA 
SA 

2.7. Modificació del Pla financer del Consell Comarcal de la Selva per a la 
inclusió d’una operació de crèdit i un aval a Serveis Mediambientals de la 
Selva, NORA, SA  

2.8. Modificació de les bases d’execució del pressupost 
2.9. Aprovació de la relació de llocs de treball inicial del Consell Comarcal 
2.10. Aprovació de la implantació del sistema de gestió ambiental EMAS  
2.11. Moció de l’Entesa pel Progrés Municipal de suport a la declaració dels forns 

de Breda com a bé cultural d’interès local 
2.12. Declaració del Consell Comarcal de la Selva davant la sentència del 

Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya 
2.13. Separació del Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes 
2.14. Mocions urgents 

2.14.1. Moció instant al Departament d’Educació per a l’agilització dels 
pagaments conveniats pel curs 2009-2010 
 

3. Supervisió òrgans de govern 
 3.1.  Dació de compte de les Resolucions de Presidència 
  3.2.  Ratificació de Resolucions de presidència 
  3.3. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de 
formular alguna observació a les actes de les últimes sessions que s’han distribuït amb 
la convocatòria. No se’n formula cap, per la qual cosa l’acta de la sessió núm. 2/2010, 
de 20 d’abril, i l’acta 3/2010, de 18 de juny, es consideren aprovades. 
 
 
2. PROPOSTES D’ACORD 
 
 
2.1. NOMENAMENT DE CONSELLER COMARCAL. SR. FRANCESC XAVIER 
TRESSERRAS I RIBAS 
 
 
El Sr. Joan Miquel i Panella va presentar la dimissió com a conseller comarcal, pel 
grup d’ERC-AM, i aquesta fou acceptada pel ple del Consell el dia 20 d’abril de 2010. 
 
La Junta Electoral Central ha tramès al Consell Comarcal la credencial de 
nomenament de conseller comarcal a favor del senyor Francesc Xavier Tresserras i 
Ribas, com a substitut del senyor Miquel. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer. Declarar el senyor Francesc Xavier Tresserras i Ribas conseller comarcal del 
Consell Comarcal de la Selva, adscrit al grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, en substitució del senyor Joan Miquel i Panella. 
 
D’acord amb la legislació vigent, es requereix el Sr. Francesc Xavier Tresserras i Ribas 
per tal que faci el jurament o promesa del càrrec, qui ho fa en els termes següents: 
 
“Prometo per la meva consciència complir amb fidelitat les obligacions per al càrrec de 
conseller comarcal amb lleialtat, per imperatiu legal, al rei i guardar i fer guarda, també 
per imperatiu legal, la constitució” 
 
Un cop feta la promesa, el senyor Tresserras pren possessió del càrrec, el president li 
dóna la benvinguda i s’integra de ple dret com a conseller comarcal al Consell 
Comarcal de la Selva pel grup d’ERC-AM. 
 
 
2.2. ACCEPTACIÓ ENCOMANA DE GESTIÓ SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
 
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. 
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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 de Sant Julià del Llor i Bonmatí, el dia 10 de març de 2010, va 
acordar formalitzar l’encàrrec de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans 
a favor del Consell Comarcal de la Selva. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans 
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, i aprovar el conveni entre les dues 
administracions que regula aquesta encomana. 
 
Segon.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 20  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Torrecillas i Carreras 
 
 
2.3. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA D’UNS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE SILS 
 
 
En data 6 de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Sils va adoptar, entre altres, els 
acords següents: 
 
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria dels ingressos 
de dret públic municipals corresponents a les sancions imposades per infraccions 
diferents a les de trànsit.  
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Segon. Encarregar al Consell Comarcal de la Selva la gestió relativa a la tramitació 
dels procediments administratius sancionadors municipals per infraccions diferents a 
les de trànsit. 
 
Tercer. Aprovar la proposta de funcionament i la proposta econòmica presentades pel 
Consell Comarcal de la Selva per a la recaptació en període voluntari i l’encàrrec de 
gestió. 
 
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 Reial decret 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 recaptatòria. 
 
La gestió recaptatòria d’un ingrés de dret públic comprèn les funcions següents: 
 Recaptació en període voluntari 
 Expedició de relacions certificades de deutes no satisfets 
 Dictar la provisió de constrenyiment del procediment executiu 
 Recaptació i diligències del procediment executiu 
 Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments 
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
D’altra banda, l’art. 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, disposa que aquest s’ha d’entendre 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. En aquest cas, l’encàrrec de gestió comporta que el Consell Comarcal 
de la Selva efectuï la tramitació administrativa del procediment sancionador, alhora 
que es porta a terme la recaptació de les sancions imposades per infraccions diferents 
a les de trànsit, per raons de coordinació de les actuacions administratives i d’eficàcia. 
 
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 recaptatòria efectuada per l’Ajuntament de 
Sils dels ingressos de dret públic municipals corresponents a les sancions imposades 
per infraccions diferents a les de trànsit. 
 
Segon.- Acceptar l’encàrrec de gestió efectuat per l’Ajuntament de Sils relatiu a la 
tramitació dels procediments administratius sancionadors municipals per infraccions 
diferents a les de trànsit. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació:  
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Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat: 
Vots a favor: 21  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
 
2.4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA GESTIÓ DELS 
QUALS HA ESTAT DELEGADA AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar, el dia 31 de març de 1998, l’Ordenança 
general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals la 
gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, el contingut de la 
qual s’ha anat adequant en el decurs d’aquests anys a la pràctica ordinària i a la 
legislació vigent, a l’efecte d’obtenir la màxima seguretat jurídica i eficiència en els 
procediments de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic 
municipals. En aquest sentit, és necessari dur a terme una nova modificació de 
l’Ordenança, en matèria de recaptació voluntària de liquidacions d’ingrés directe, 
d’actuacions posteriors a les subhastes i de regulació dels crèdits incobrables.  
 
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 general de gestió i de 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat 
delegada al Consell Comarcal de la Selva, en els termes següents: 
 
1. Es modifica el segon paràgraf del punt 2 de l’article 6 (Impost sobre béns immobles), 
que queda amb la redacció següent: 
 
“No obstant l’exposat, i únicament a l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les sol·licituds de divisió de la 
liquidació entre els diferents titulars dels béns gravats podran tenir efectes el mateix 
any en què es presentin, sempre que la identificació dels diferents titulars i la proporció 
de la seva participació constin inscrites al cadastre immobiliari, i la sol·licitud de divisió 
es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de cobrament voluntari 
del rebut o abans de l’aprovació de la liquidació corresponent. En cap cas es pot 
sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial 
de societat legal de guanys. Un cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de 
les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres 
responsables solidaris.” 
 
2. Es modifica el punt 5 de l’article 15 (Pràctica de liquidacions), que queda amb la 
redacció següent: 
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“5. D’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, no s’aprovaran liquidacions d’ingrés directe per un import que 
no excedeixi de 10 EUR, import que s’estima insuficient per a cobrir les despeses 
d’exacció i recaptació, excepte en els casos en què la liquidació derivi d’un expedient 
de comprovació limitada o inspecció tributària. En aquest mateix sentit, es donaran de 
baixa les liquidacions d’ingrés directe a recaptar en període voluntari pel Consell 
Comarcal de la Selva que no excedeixin de 10 EUR, si no hi ha una ordre expressa en 
sentit contrari de l’Ajuntament titular de l’ingrés.” 
 
3. Es modifica el títol de l’article 56 (Celebració de subhastes), que queda amb la 
redacció següent: 
 
“Article 56 – Celebració de subhastes i actuacions posteriors” 
 
4. Es modifica el punt 11 de l’article 56 (Celebració de subhastes), que queda amb la 
redacció següent: 
 
“11. En el supòsit de venda per adjudicació directa, l’alienació s’ha de dur a terme en 
el termini màxim de sis mesos comptats des del moment de la publicació de l’inici del 
procediment de venda per adjudicació directa. A l’efecte esmentat, s’analitzaran les 
ofertes presentades un cop finalitzat cada període mensual, en el decurs del mes 
següent, i l’adjudicació s’efectuarà a qui presenti la millor oferta econòmica, sempre 
que aquesta es consideri suficient a judici de la Mesa. Una oferta considerada 
insuficient es pot reservar per a posteriors anàlisi mensuals d’ofertes presentades. 
Igualment, en el cas que no es presentin ofertes o que aquestes siguin considerades 
insuficients, es considerarà transcorregut el tràmit d'adjudicació directa al final de cada 
període mensual si l'ens creditor manifesta per escrit el seu interès en adjudicar-se els 
béns subhastats que no s'han pogut alienar. Finalment, en cas que no es presentin 
ofertes, o que aquestes es considerin insuficients, o que l'ens creditor no 
hagi manifestat per escrit el seu interès en adjudicar-se els béns esmentats, i per tant 
no es dugui a terme o es proposi cap adjudicació a conseqüència dels anàlisi 
mensuals citats, un cop transcorregut el termini màxim de sis mesos es podrà 
proposar per part del Consell Comarcal de la Selva l’adjudicació dels béns a l’ens 
creditor.” 
 
5. Es modifica el punt 1 de l’article 66 (Situació d’insolvència), que queda amb la 
redacció següent: 
 
“1. Són crèdits incobrables els que no poden fer-se efectius en el procediment de 
gestió recaptatòria, perquè els obligats al pagament han resultat fallits per insolvència 
o per concórrer en els béns coneguts de la persona obligada unes circumstàncies que 
els fan inembargables.” 
 
6. Es modifica el punt 1 de l’article 67 (Mitjans de justificació de les actuacions), que 
queda amb la redacció següent: 
 
“1. El personal encarregat de les tasques materials de recaptació executiva 
documentarà els expedients i la cap del Servei de Gestió Tributària efectuarà una 
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declaració de crèdit incobrable, la qual es farà arribar als ajuntaments i a la resta 
d’entitats que han efectuat delegacions.” 
 
7. Es modifica el títol de l’article 69, que queda amb la redacció següent: 
 
“Article 69 – Efectes de la declaració de crèdit incobrable” 
 
8. Es modifica el punt 2 de l’article 69 (Efectes de la declaració de crèdit incobrable), 
que queda amb la redacció següent: 
 
“2. La Tresoreria Municipal i el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la 
Selva vigilaran la possible solvència sobrevinguda dels obligats i dels responsables 
declarats fallits, i en cas que es produeixi aquesta es rehabilitaran els crèdits 
corresponents tot efectuant la seva alta informàtica i comptable”. 
 
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. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 21  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
 
2.5. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-09, REGULADORA DE LES 
TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 
 
 
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.  
 
Amb l’objectiu de consolidar un model de recaptació sostenible, cal redefinir les taxes 
per la prestació de serveis de recaptació voluntària i executiva, mantenint les mateixes 
taxes que fins ara per als casos en què hi hagi delegada com a mínim la recaptació 
voluntària de l’IBI i de l’IAE, i establint una nova taxa per als casos en què només es 
delegui la recaptació executiva dels ingressos de dret públic, sense la delegació de la 
recaptació voluntària dels impostos esmentats, tot això sense perjudici dels pactes 
existents fins a la data. Fora del model de gestió integral (gestió tributària / recaptació 
voluntària i recaptació executiva) que optimitza els resultats que pot aconseguir per als 
ajuntaments el Consell Comarcal de la Selva, per si en el futur hi ha algun ajuntament 
que demana només la prestació d’un servei molt específic com la recaptació executiva, 
cal establir una taxa que garanteixi la cobertura dels costos assumits per l’ens 
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comarcal, que aniran en increment en un futur proper sobretot pel que fa a aspectes 
relatius a l’Administració electrònica.  
 
D’altra banda, i per evitar qualsevol dubte d’interpretació, també és convenient aclarir 
que en el cas d’adjudicacions de finques a un ens creditor (ajuntament o entitat 
urbanística), si els procediments de subhasta i posterior venda directa han finalitzat 
sense ofertes suficients, les taxes a satisfer per part d’aquests ens són les mateixes 
que ens els casos de deutes recaptats, i que en aquests casos també s’han de satisfer 
al Consell Comarcal de la Selva les costes derivades de la tramitació del procediment 
de constrenyiment. 
 
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 l’article 4.5, que queda amb la redacció següent: 
 
“4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió 
tributària,  recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de 
dret públic 
 
4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret 
públic que no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i 
sempre que s’hagi delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, 
s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec 
per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, el 
percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en 
voluntària de l’exercici anterior i de l’existència o no d’una oficina auxiliar en el 
municipi:   
 
Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,50% 
Càrrec superior a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,20% 
Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,40% 
Càrrec superior a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,00% 
 
Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació 
voluntària d’un ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a 
l’Ajuntament suport administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells 
aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió 
d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de 
bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i 
d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que 
siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega 
formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà cap 
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taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en 
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional. 
 
4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat 
del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat 
equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat 
equivalent als interessos de demora del període executiu. 

 
b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat 

dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.” 
 
2. Es modifica l’article 4.6, que queda amb la redacció següent: 
 
“4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria 
integral (recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic 
 
4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per 
aquestes entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import 
principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el 
quadre següent, segons l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi:   
 
Entitats sense oficina auxiliar en el municipi 4,00% 
Entitats amb oficina auxiliar en el municipi 5,00% 
 
Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el 
manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe 
o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la 
gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional. 
 
4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat 
del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat 
equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat 
equivalent als interessos de demora del període executiu. 

 
b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat 

dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.” 
 
3. Es modifica l’article 4.7, que queda amb la redacció següent: 
 
“4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres 
ingressos de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de 
l’IAE) 
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Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges 
següents sobre els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 
20% de l’import principal, a la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del 
període executiu. En aquests casos, només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el 
municipi si el càrrec anual en període executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.” 
 
4. Es modifiquen els dos darrers paràgrafs de l’article 4, que queden amb la redacció 
següent: 
 
“4.8. Altres 
 
D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden 
establir supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, 
segons l’import i altres circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els 
quals s’han efectuat delegacions de competències o encàrrecs de gestió. En aquest 
sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una proposta que haurà de ser 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan 
col·legiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió. 
 
En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les 
costes derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin 
repercutit a la persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes 
també hauran de ser satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un 
ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els procediments de subhasta i 
posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a 
satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les 
mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període executiu.” 
 
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. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 21  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Gregorio Elorza i Luquero. 
 

2.6. APROVACIÓ DEL CONVENI EXECUTIU PER A LA DELEGACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE PLATGES AMB 
L’AJUNTAMENT DE BLANES I LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
INDIRECTE DE SERVEIS PÚBLICS AMB CESPA SA 
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En data 28 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va adjudicar a 
l’empresa CESPA SA un contracte de gestió indirecte de serveis públics sota la 
modalitat d’empresa d’economia mixta.  
 
En data 29 d’octubre de 2010, en execució d’aquest contracte, es va constituir la 
societat Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, que tenia per objecte social el 
següent: 
 
Aquesta societat té per objecte la gestió i l'administració del servei comarcal de gestió 
de residus municipals, a la comarca de la Selva i comprèn les activitats següents:  
 
a) recollida de residus  
b) tractament de residus  
c) neteja viària 
 
Per mitjà d’acord dels respectius plens de l’Ajuntament de Blanes i del Consell 
Comarcal de al Selva, el primer va delegar en el segon les competències per la gestió 
de residus, neteja viària i neteja de platges. La prestació dels serveis delegats es 
presta pel Consell Comarcal a través de l’empresa NORA SA, en virtut del contracte 
abans esmentat. 
 
En data 17 de maig de 2010 es va iniciar la prestació dels serveis esmentats per part 
del Consell Comarcal, havent-se firmat el mateix dia un conveni executiu entre les 
dues parts per tal de establir les condicions especifiques amb què es prestarien els 
mateixos. Aquest conveni va preveure la incorporació de l’Ajuntament de Blanes com a 
soci de Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA. 
 
Per tal de fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Blanes, els socis de NORA 
han pactat una modificació dels estatuts i de les condicions inicials del contracte de 
creació de l’empresa mixta. Aquestes modificacions queden reflectides en l’acord de 
socis que consta a l’expedient.  
 
Per tant, el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva 
aprovació, si escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Aprovar el conveni executiu de delegació de competències del servei de 
gestió de residus, neteja viària i neteja de platges entre l’Ajuntament de Blanes i el 
Consell Comarcal de la Selva, firmat pel president en data 17 de maig de 2010 
 
Segon.- Modificar el contracte de gestió indirecte de serveis públics sota la modalitat 
d’empresa d’economia mixta adjudicat a CESPA SA per acord del Ple de data 28 de 
juliol de 2009 en els termes següents: 
 
1. Ampliació de capital, incorporació d’un nou soci i modificació del percentatge de 

participació del soci privat. 
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S’amplia el capital social de la societat d’economia mixta en la quantitat de 
735.280,00 EUROS, mitjançant l’emissió de 7.280 NOVES ACCIONS, de 101 
euros de valor nominal cada una d’elles, de tres classes: 
 
- Classe A – 3.610 accions, números 601 a 4210  
- Classe B – 2.882 noves accions números 4211 a 7092 
- Classe C - 788 noves accions números 7093 a 7880. 
 
Les noves participacions socials es creen pel seu valor nominal, que haurà de ser 
integrament desemborsat pels seus adjudicataris abans de l’elevació a públic 
d’aquests acords, mitjançant aportacions dineràries. 
 
La distribució d’aquestes noves accions es farà de la següent forma: 

a) El Consell Comarcal de la Selva aporta la quantitat de 364.610,00 euros i se li 
adjudiquen 3.610 noves accions sèrie A numerades de la 601 a la 4210 ambdós 
inclosos. 

 
 b) "CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES 
S.A." aporta la quantitat de 291.082,00 euros i se li adjudiquen 2.882 noves 
accions sèrie B numerades de la 4211 a la 7092 ambdós inclosos. 
 

c) L’Ajuntament de Blanes aporta la quantitat de 79.588,00 euros i se li adjudiquen 
788 noves accions sèrie C numerades de la 7093 a la 7880 ambdós inclosos. 
 
En conseqüència la participació dels diferents socis queda concretada en el 50% per 
part del Consell Comarcal de la Selva, el 40% per part de CESPA i el 10% per part 
de l’Ajuntament de Blanes. 

 
2. Modificació de l’objecte social: 

 
Es concreta l’objecte del contracte de creació de la societat de la forma següent::  
 

Aquesta societat té per objecte la gestió i l'administració del servei comarcal de 
gestió de residus a la comarca de la Selva i comprèn les activitats següents:  

 
a. recollida i tractament de residus  
b. gestió de deixalleries, valorització i reciclatge de residus 
c.    neteja viària i, en general, del domini públic 
d. manteniment i neteja de platges i zones de bany 
e. foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i col·laboració directa    

amb les campanyes de conscienciació ciutadana a favor de l’entorn natural 
f.  obres i treballs de construcció, ampliació, reparació, conservació, manteniment i  

activitats equivalents vinculades al funcionament i explotació dels serveis abans  
descrits. 

 
La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries, 

auxiliars o complementàries de les que constitueixen el seu objecte social. 
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Tercer.- Ratificar l’adquisició d’accions de la societat Serveis Mediambientals de la 
Selva, NORA , SA,  aprovada pel president del Consell Comarcal per resolució de data 
11 de juny de 2010. 
 
Intervencions: 
 
 
President: Tenen a la seva disposició un CD amb tota la documentació de NORA 
sol·licitada. 
 
Joan Salmeron i Crosas: Votaran en contra perquè no agafen el ritme que cal tenir. 
Des del 17 de maig que es va iniciar el servei tot just avui es porta a l’aprovació el 
conveni executiu. Encara hi ha coses per decidir però una cosa que preocupa és que 
no ha millorat la recollida d’orgànica ni la neteja. També hi ha hagut reducció de servei. 
L’experiència cura que tenen a Blanes no acaba de convèncer. 
 
Eduard Coloma i Boada: La línia del grup ha estat votar en contra, però ara 
s’abstindran perquè entenen que agafar Blanes ha estat la salvació de l’empresa 
 
President: El Consell ha tingut l’encert de crear una empresa mixta per millorar 
l’eficàcia i la millora del servei. Una empresa mixta que ha de ser sotmesa a què es 
faci un ple cada 3 mesos no pot funcionar i, per això, s’han de prendre acords a 
ratificar. 
Sobre la reducció de la plantilla no en té coneixement, però declara que la plantilla de 
treballadors s’ha incrementat per l’estiu. 
Sobre que la neteja no ha millorat, ell té una informació diferent, que la gent està 
contenta i que les coses van bé. Les persones que el reporten de Nora li mereixen 
credibilitat i les sensacions són bones o molt bones. 
 
Joan Salmeron i Crosas: No és culpa seva que es reuneixin cada 3 mesos. És erroni 
haver començat aquest procés per la teulada. Si hi ha un tema important estan 
disposats a reunir-se i treballar. 
Compara la plantilla dels mesos de juliol i agost de l’any passat. De treballadors base 
n’hi ha menys. Convida el president que es passegi per Blanes i vegi com estan els 
carrers. 
 
President: Hi ha compromisos que s’han mantingut. La informació que té no ve de 
l’Ajuntament de Blanes. La visió del Sr. Salmeron és subjectiva. El president s’ho mirar 
des del punt de vista de Nora i el seu propòsit és que l’empresa funcioni i doni un bon 
servei al municipi de Blanes. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 14  
Vots en contra: 3 (ICV-EUiA-EPM ) 
Abstencions: 5 (ERC-AM) 
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2.7. MODIFICACIÓ DEL PLA FINANCER DEL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA PER A LA INCLUSIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT I UN AVAL A 
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, SA 
 
 
Per mitjà d’acord del ple el Consell Comarcal de la Selva va acceptar la delegació de 
la gestió del serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges de 
l’Ajuntament de Blanes. 
 
Per fer efectiva la prestació dels serveis delegats, el Consell Comarcal va encomanar-
la a l’empresa d’economia mixta Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA. 
Aquesta, en el moment d’assumir la prestació del servei, ha hagut d’aprovar la 
concertació d’una operació de crèdit per import de 6.000.000 d’euros per tal de 
realitzar les inversions necessàries, que es concreten, per una part, en els drets 
d’explotació del servei en favor de l’Ajuntament, i per l’altra, en l’adquisició de 
maquinària i les obres per la prestació material dels serveis encomanats. 
 
Les entitats financeres consultades fins el moment han condicionat l’aprovació de la 
operació de crèdit a l’obtenció d’un aval o d’altres garanties per part de cadascun dels 
socis que integra la societat: l’Ajuntament de Blanes, CESPA i el Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Per altra part, el pressupost del Consell Comarcal de la Selva té una partida 
pressupostària d’ingressos per realitzar una operació de crèdit per tal de finançar les 
inversions d’enguany, amb un saldo inicial de 389.870,00 euros. Aquesta partida s’ha 
d’incrementar en 95.674,00 euros, ja que resulta urgent la contractació de les obres de 
reparació de la teulada del magatzem de la brigada comarcal situat a Santa Coloma de 
Farners, i si bé no existeix partida pressupostària de despesa per fer front a les 
mateixes s’ha considerat fer-ne el finançament a través d’un crèdit bancari. 
  
A l’expedient consta l’informe emès pel secretari de la corporació. 
 
Per tant, el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva 
aprovació, si escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari per incorporar la partida de despesa 
número 920.62292: inversió coberta magatzem comarcal, que es finançarà a través 
d’un increment de les previsions d’ingressos per operacions de crèdit. 
 
 
Partida d’ingressos: 91300 
Saldo inicial increment Saldo final 
389.870,00 95.674,00 485.544,00 
 
Partida de despeses: 920.62292: inversió coberta magatzem comarcal 
Saldo inicial increment Saldo final 
0 95.674,00 95.674,00 
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Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas que no es presentin reclamacions, 
l’acord s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’ulterior acord, en quin cas es 
farà publicació definitiva del mateix en el BOP. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
Segon.- Modificar les previsions d’ingressos i despeses del pla financer del Consell 
Comarcal aprovat per acord de ple de data 27 de gener de 2009 per als exercicis de 
2010 i 2011, incorporant: 
 
1.- Un aval per import de 3.000.000,00 € a Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, 
SA corresponent al 50% del préstec que aquesta societat concertarà de conformitat 
amb el seu pla de negoci aprovat per Junta General. 
 
2.- Una operació de préstec d’import 482.654,00 € per fer front a les inversions de l’any 
2010, segons el següent detall: 
 

INVERSIÓ 
IMPORT 
INVERSIÓ

IMPORT 
PRÈSTEC 

INVERSIONS RECAPTACIÓ 10.000 10.000 
INVERSIÓ MOBILIARI CONSELL 20.000 20.000 
INVERSIO EQUIPS INFORMÀTICS 15.000 15.000 
INVERSIÓ GOSSERA 7.500 7.500 
LLICENCIES CADASTRE CITRIX 3.200 3.200 
AMPLIACIO CAPITAL NORA 364.610 331.280 
CUBERTA MAGATZEM COMARCAL 95.674 95.674 
TOTAL 515.984 482.654 

 
 
Tercer.- Aprovar un aval a l’empresa d’economia mixta Serveis Mediambientals de la 
Selva, NORA, SA per import 3.000.000 euros, condicionat a la obtenció de la pertinent 
autorització per part de la Direcció General de Política Financera 
 
Quart.- Aprovar la concertació d’un préstec per import de 482.654,00 euros facultant el 
president del Consell per tal que contracti l’operació amb l’entitat de crèdit que presenti 
la oferta econòmicament més avantatjosa i realitzi els actes necessaris per a dur a 
terme aquest acord, condicionat a la obtenció de la pertinent autorització per part de la 
Direcció General de Política Financera. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya i sol·licitar autorització per la concertació les operacions de 
crèdit i l’aval aprovats. 
 
Intervencions: 
 
President: L’aval és sobre 3 milions (50%) i es demana l’aprovació també del préstec 
per les inversions del pressupost de 2010. 
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Joan Salmeron i Crosas: A la comissió van demanar que si li passessin dues 
informacions: el Pla de negoci i el destí dels 6 milions. Aquesta documentació no se li 
ha fet arribar. Tots els acords que aproven sobre Nora ja han succeït. Amb la 
transferència d’intercanvi d’informació aconseguirien més confiança en el 
desenvolupament de l’empresa. 
 
President: Si hagués vingut dimecres passat ja disposaria de la informació ja que no hi 
ha cap inconvenient en facilitar-la. Davant la magnitud de l’empresa caldria un Ple 
setmanal. Avui s’aprova el crèdit i durant la informació pública es podrà presentar les 
al·legacions que s’estimin oportunes. 
 
Joan Salmeron i Crosas: Quan va demanar la informació el passat dimarts se li va 
respondre que se li passaria per correu electrònic. Atès que el 60% de l’empresa és 
públic demana eficàcia i eficiència i gestió pública. Ells volen un acostament però hi ha 
temes que no els hi quadren. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 14  
Vots en contra: 3 (ICV-EUiA-EPM ) 
Abstencions: 5 (ERC-AM) 
 
 
2.8. MODIFICACIÓ DE LA BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
 
El Departament d’organització interna ha iniciat un procés de reestructuració dels 
procediments de contractació d’obres, subministraments i serveis del Consell 
Comarcal de la Selva.  
 
Les diferents modificacions legislatives que s’han portat a terme els últims anys, en 
especial l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic, porten a 
l’existència de diferents previsions legals divergents, motiu pel qual s’ha considerat 
oportú la modificació de les bases d’execució del pressupost per tal de determinar els 
òrgans competents per la realització de les despeses de contractació. 
 
Conseqüència d’aquest procés s’ha realitzat una proposta per tal d’establir els òrgans 
competents per a la contractacions esmentades a les bases d’execució del pressupost. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Modificar les bases d’execució del pressupost de l’any 2010 en els termes 
següents: 
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1. Es substitueix el redactat de la base desena pel següent: 
 
BASE DESENA: COMPETÈNCIES, DELEGACIONS I DESCONCENTRACIONS EN 
MATÈRIA D’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENTS DE LES 
OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA 
 
10.1 S’estableixen les següents delegacions en matèria de contractació i negocis 
patrimonials: 
 

a) Correspon al gerent la contractació d’obres, subministraments, serveis, gestió 
de serveis públic, contractes administratius especials i contractes privats quan 
l’import estimat del contracte no superi els 60.000 euros ( IVA no inclòs) en el 
cas d’obres i els 18.000 euros ( IVA no inclòs)  en la resta de contractes. 
També li correspon la concertació d’aquells negocis sobre béns immobles o 
altres drets regulats a la legislació patrimonial de les administracions públiques 
quan el seu valor no superi els 60.000 euros. Aquesta delegació implicarà la 
competència per dictar la autorització i disposició de la despesa corresponent. 

 
b) Correspon al president la contractació d’obres, subministraments, serveis, 

gestió de serveis públic, contractes administratius especials i contractes privats 
quan l’import estimat del contracte a partir dels 60.000 euros ( IVA no inclòs) en 
el cas d’obres i els 18.000 euros ( IVA no inclòs)  en la resta de contractes, fins 
el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, o els 6 milions d’euros, i 
que simultàniament la seva durada no superi els 4 anys. Li correspon també la 
concertació d’aquells negocis sobre béns immobles o altres drets regulats a la 
legislació patrimonial de les administracions públiques quan el seu valor sigui 
entre 60.000 euros i el 10% dels recursos ordinaris, i en tot cas no superi els 
3.000.000 d’euros. Aquesta delegació implicarà la competència per dictar la 
autorització i disposició de la despesa corresponent. 

 
En els demés casos les competències seran del Ple de conformitat amb la Disposició 
Addicional Segona de la Llei de contractes del sector públic 
 
10.2  S’estableix la delegació en favor del gerent del Consell Comarcal de les 
competències pel reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments de tot tipus. 
De conformitat amb la normativa vigent no podrà portar-se a terme cap d’aquestes 
actuacions si prèviament no s’ha aprovat i disposat la despesa per part de l’òrgan 
competent per raó de matèria o quantia.  
 
2. Es substitueix el redactat de la base tretzena pel següent 
 
BASE TRETZENA.- FISCALITZACIÓ LIMITADA PREVIA D’INGRESSOS I 
DESPESES 
 
13.1 Correspon a l’interventor/a les funcions de fiscalització dels ingressos i despeses 
de conformitat amb la normativa reguladora de la matèria. Aquest podrà delegar les 
seves funcions en els casos en què així estigui previst. 
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13.2 Fiscalització dels ingressos.- la fiscalització dels ingressos es portarà a terme 
amb actuacions de comprovació posteriors mitjançant tècniques de mostreig o 
auditoria. En aquest sentit es substituirà la fiscalització prèvia dels ingressos per la 
presa de raó a la comptabilitat. 
 
13.3 Fiscalització de les despeses.- No estan subjectes a fiscalització les despeses 
establertes a l’article 219.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, que són les 
següents: 
 

- despeses de material no inventariable 
- contractes menors 
- contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada intervinguda 

la despesa del període inicial o les seves modificacions, i les alters despeses 
menors de 3.005,06 euros que es facin efectives a través del sistema de 
bestretes de caixa fixa 

 
Les demés despeses es fiscalitzaran de forma prèvia i limitada en els termes de 
l’article 219.2 del TRLHL. En aquest sentit la intervenció prèvia consistirà en 
comprovar l’existència de crèdit i que el crèdit proposat és adequat a la naturalesa de 
la despesa i la obligació que es proposi contreure, en el cas de despeses plurianuals 
es fiscalitzarà també que compleixin amb les previsions de l’article 174 del TRLHL, que 
la despesa es genera per l’òrgan competent, i aquelles altres que es determinin en la 
normativa de desenvolupament que aprovi el ple.  
 
Posteriorment es portarà a terme una fiscalització plena sobre una mostra 
representativa dels actes, documents o expedients que han donat a lloc a aquesta 
fiscalització, mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
El ple aprovarà les normes de desenvolupament i els plans d’auditoria necessaris per 
desenvolupar les previsions d’aquesta base. 
 
Segon.- exposar al públic aquesta modificació per un termini de 15 dies hàbils per 
mitjà d’anuncis al BOP de Girona i al tauler de la corporació, transcorreguts els quals 
sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions s’entendrà elevat a definitiu 
l’acord sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 22  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
 
 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL INICIAL DEL 
CONSELL COMARCAL 
 
 

 19



El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal dels 
ens locals de Catalunya obliga al Consell Comarcal a disposar d’una relació de llocs 
de treball que constitueixi l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball de la 
corporació, incloent tan als funcionaris com al personal eventual i al laboral. 
 
Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas de personal  funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.  
 
L'elaboració de la relació de llocs de treball s'ha d'ajustar a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia. Per a la seva justificació s'han d'incorporar en aquestes relacions 
els documents següents: 
 
a) L'estudi justificatiu de l'estructura administrativa o el seu organigrama funcional. 
 
b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de 
titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, 
incompatibilitat, perillositat i penositat. 
 
La relació de llocs de treball documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 
d'aquest Reglament l'ha d'aprovar el ple de la corporació. 
 
Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes 
d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que 
cada entitat local tingui establerta. 
 
Atès que el Consell Comarcal no disposa encara d’aquest instrument legal, resulta 
necessari, per una part, iniciar els tràmits per a la seva elaboració, i per l’altra part, 
aprovar una relació de llocs de treball inicial que determini el nombre de llocs, la 
dependència jeràrquica, el tipus de relació del treballador i les demés condicions de 
treball a dia d’avui i serveixi de punt de partida per fer els estudis i documents 
necessaris per a la seva aprovació definitiva. 
 
La relació de llocs de treball inicial proposada no contempla la reducció dels salaris 
establerta al Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel motiu que aquesta és una 
reducció aplicable directament per imperi legal, i pel la previsió que estableix el mateix 
Reial Decret Llei que les bases de cotització a la seguretat social es mantindran 
intactes de conformitat amb el règim retributiu anterior a la reducció.  
 
Per altra part, en el Consell de Presidència del Consell Comarcal de data 8 de juny de 
2010 es va debatre la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels consellers 
comarcals. 
 
Vistos els informes emesos pel Departament d’Organització interna i el secretari de la 
corporació. 
 
Per tant, el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva 
aprovació, si escau, la següent  
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PROPOSTA 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per la aprovació d’una relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal de la Selva, en els termes de l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  
i encarregar al Departament d’organització interna l’elaboració dels estudis i 
documentació necessaris per executar aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball inicial que consta a l’expedient i sotmetre-
la a informació pública pel termini de 15 dies hàbils a través d’anuncis al BOP de 
Girona, fent constar que la mateixa es podrà consultar a la secretaria del Consell en 
l’horari habitual d’atenció al públic. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la 
classificació dels llocs de treball de secretari, interventor i tresorer del Consell 
Comarcal de la Selva, com a llocs reservats a funcionaris amb habilitació estatal de la 
classe segona. 
 
Quart.-  Aprovar la reducció dels salaris del personal al servei del Consell Comarcal de 
la Selva en els termes del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, que s’aplicarà 
sobre la base establerta en la relació de llocs de treball inicial, així com aprovar la 
reducció de les retribucions, indemnitzacions i assistències dels consellers comarcals 
en un 5% del seu import actual, a excepció de les retribucions i indemnitzacions del 
president i el conseller adjunt a Presidència, a qui se’ls aplicarà  la reducció d’acord 
amb la taula recomanada conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Intervencions: 
 
Joan Salmeron i Crosas: Votaran en contra. No pel barem dels sous dels consellers 
sinó per la reducció de salaris del personal del Consell, entenent que és a ells a qui 
afecta la crisis. Comenta que des de les arques de l’Estat es pot lluitar d’una altra 
manera per reduir el dèficit fiscal (la corona, més inspeccions,...). 
 
President: La reducció del 5% al personal figura a la proposta però és l’aplicació d’una 
Llei de l’Estat i no té res a veure amb el discurs del Sr. Salmeron. 
 
Joan Salmeron i Crosas: No calia incloure aquest punt. No volen participar d’una 
votació on hi consti que estan d’acord amb la reducció a aplicar als funcionaris i 
laborals de l’administració. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 19  
Vots en contra: 3 (ICV-EUiA-EPM ) 
Abstencions:  
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 APROVACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
EMAS 
 
El Consell Comarcal de la Selva és conscient del moment de canvi que està vivint 
l’actual societat, fet que es tradueix en una major exigència per part de la ciutadania i 
una nova dimensió pel que fa a requeriments i competències de gestió dins l’àmbit 
ambiental. En aquest marc, el Consell pren la decisió estratègica d’adoptar el model 
més exigent en l’àmbit de la gestió ambiental implantant el Sistema Comunitari de 
gestió Ambiental EMAS (Eco-Management and Audit Shceme), i així tenir una eina de 
gestió que li permeti millorar de forma continua el seu comportament ambiental, 
plantejar les noves estratègies ambientals en l’àmbit de l’abast del sistema i així, poder 
avançar-se a les noves exigències socials. 
 
Amb el Sistema de Gestió Ambiental, el CC Selva consolida el seu compromís amb el 
desenvolupament sostenible de la comarca i la coherència de les activitats i serveis 
prestats respecte els principals vectors mediambientals i difondre la informació 
oportuna al públic i a d’altres parts interessades. 
 
L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions 
mitjançant: 
 

- La implantació d’un sistema de gestió ambiental.  
- L’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d’aquest sistema.  
- Informació al públic i a les parts interessades.  
- Formació i implicació activa dels treballadors.  

 
L’objectiu de la implantació és disposar d’una eina de gestió que permeti: 

- assolir i demostrar un comportament ambiental correcte millorant-lo de forma 
continuada 

- tenir coneixement, prevenir i minimitzar l’impacte que poden tenir les activitats i 
serveis del CC Selva. 

- plantejar noves estratègies ambientals en l’àmbit de l’abast del sistema 
- avançar en les noves exigències socials. 

 
Per tant, el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva 
aprovació, si escau, la següent  
 
PROPOSTA 
 

Primer.- Implantar el Sistema de Gestió Ambiental (EMAS) a les següents 
instal·lacions: 

- Seu del Consell Comarcal de la Selva 

- Seu central de la Gestió Tributària i Cadastral 

- Oficina Comarcal d’Habitatge i Joventut  
 
Segon. – Aprovar el document de compromisos i objectius mediambientals que adopta 
el Consell Comarcal de la Selva, i que consta a l’expedient. 
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Tercer.- Aprovar la Declaració Ambiental, que té per objecte facilitar al públic i altres 
parts interessades informació ambiental sobre l'impacte i el comportament ambiental 
de l'organització i la millora permanent del comportament en matèria de medi ambient 
en el marc de l'organització, que consta a l’expedient. 
 
Quart.- Delegar en el president del Consell Comarcal les facultats de modificació dels 
objectius i la declaració ambiental per tal d’adequar-la a les noves situacions que 
puguin esdevenir-se en el futur per tal de fer més eficaç la gestió del sistema de gestió 
ambiental. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 22  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
 
 MOCIÓ DE L’ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL DE SUPORT A LA 
DECLARACIÓ DELS FORNS DE BREDA COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS 
LOCAL 
 
El 27 d’abril de 2009 es produeix l’enderroc a Breda d’un forn antic de coure terrissa. 
Arran d’aquest fet,un grup de veïns de la població endeguen una campanya per 
demanar la protecció dels darrers forns que encara existeixen al poble. 
 
L’octubre de 2009,la Comissió de patrimoni de la Generalitat de Catalunya a Girona 
emet un informe favorable a la seva protecció. 
 
Atesa la importància de conservar el llegat patrimonial i històric de les nostres viles i 
pobles. 
 
Atesa la mobilització ciudatana i la inquietud generada entorn del possible enderroc 
dels darrers forns. 
 
Atesa la sensibilitat manifestada pel govern català i el suport explícit envers la 
conservació dels forns de Breda. 
 
El grup comarcal de l’Entesa pel Progrés Municipal (EPM-EUiA-ICV) proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1-Demanar a l’Ajuntament de Breda que,a la major brevetat possible, declari els forns 
com a Bé cultural d’interès local. 
 
2-Fer arribar el suport explícit del Consell Comarcal a la plataforma Salvem els forns i 
a l’Associació de veïns de Breda en la seva demanda que s’aturi qualsevol enderroc i 
que s’iniciïn els tràmits per catalogar-los i protegir-los. 
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3-Fer arribar aquest acord a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
tot indicant que el Consell es declara part implicada en aquest procés. 
 
4-Constituïr una comissió de seguiment de tot el procés amb la participació de tots els 
grups polítics comarcals. 
 
Intervencions: 
 
President: Demana que es retiri el punt que hi figura la creació d’una comissió. 
 
Jaume Salmeron i Font: No té inconvenient en retirar aquest punt i demana que se’ls 
tingui informats de totes les gestions fetes respecte aquesta proposta. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 22  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
S’absenta de la sessió el Sr. Joan M. Serras i Vila. 
 

 DECLARACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA DAVANT LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE L’ESTATUT DE 
CATALUNYA 
 
 
El Parlament de Catalunya va acordar una proposta de nou Estatut, i en va aprovar el 
text per una àmplia majoria. Posteriorment aquest Estatut, com a projecte de llei fou 
debatut i aprovat per les Corts Generals espanyoles, i el poble de Catalunya, convocat 
en referèndum, s’hi va pronunciar a favor. Un cop ratificada aquesta Llei, s’hi van 
interposar diferents recursos davant el Tribunal Constitucional. 
  
El passat 28 de juny, quatre anys després, el Tribunal Constitucional va emetre una 
sentència que suposa la modificació de l’essència del text prèviament ratificat a les 
urnes i un atac a la voluntat ciutadana. 
  
Davant d’aquesta Sentència, el Consell Comarcal de la Selva vol: 
 

1. Mostrar el rebuig i la indignació per la Sentència sobre l’Estatut de Catalunya 
emesa per un Tribunal Constitucional mancat de legitimitat i autoritat moral.  

 
2. Posar de manifest que la Sentència modifica la voluntat del poble de 

Catalunya, expressada a través del seu Parlament, pactada amb les Corts 
espanyoles i ratificada per referèndum pel poble català.  

 
3. Fer públic el seu suport a la manifestació organitzada per l’associació Òmnium 

Cultural el dia 10 de juliol de 2010, a la qual ja s’han adherit nombroses 
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4. Demanar la unitat de totes les forces polítiques, necessària en moments de 

gran transcendència com aquest, per defensar la voluntat ferma i clara del 
poble de Catalunya, i reiterar la necessitat d’autogovern i el dret a decidir que 
tenim com a poble.  

 
5. Manifestar el suport del Consell Comarcal de la Selva a les resolucions que de 

manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya.  
 
6. Fer arribar al Parlament de Catalunya aquesta declaració en nom del Consell 

Comarcal de la Selva, com a representants de les poblacions d’aquesta 
comarca. 

 
Intervencions: 
 
Carles Passarell i Fontan: Està en contra atès que la democràcia és un joc que s’ha de 
fer dins del marc de la Constitució. El Tribunal Constitucional és el màxim intèrpret de 
la Constitució Espanyola i fins i tot l’Estatut. Ara no és el moment de generar 
controvèrsies institucionals. 
 
Jaume Salmeron i Font: Una de les retallades és el sistema de finançament i la 
sentència retalla aquest aspecte. Estan en posicions contràries en relació al que és la 
democràcia. 
 
Eduard Coloma i Boada: Passat el dia 10, la ciutadania ens ha passat la mà per la 
cara. Hem de fer la voluntat del poble que es va manifestar. Només queda la única via 
del dret a decidir la independència. El poble català ha estat trepitjat per un Tribunal 
Constitucional deslegitimat. 
 
President: Li sembla bé el posicionament del PP en el sentit que té dret a dir el que ha 
dit, ho respecte tot i que no ho comparteix. El debat l’han iniciat els altres grups. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 20  
Vots en contra: 1 (PP) 
Abstencions: 
 

 SEPARACIÓ DEL CONSORCI PORTAL COSTA BRAVA – ILLA DE BLANES 
 
 

El Consorci Portal Costa Brava Illa de Blanes es va constituir el 18 de Març de 2002 
per la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Consell Comarcal de la Selva i 
Ajuntament de Blanes.  
 
El seu objecte original era el desenvolupament, execució i explotació de l’avantprojecte 
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i dels projectes “Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes“. Aquest fi exigia, per tal 
d’alliberar el sòl urbà necessari, desenvolupar i executar l’avantprojecte i els projectes 
de la “Ciutat Esportiva de Blanes“.   
 
La Ciutat Esportiva de Blanes neix d’un conveni entre el Consorci i l’Ajuntament de 
Blanes, aprovat pel Consell Directiu del Consorci 16 de desembre de 2002, pel qual 
els terrenys necessaris els aportava el municipi amb el seu propi finançament i el 
Consorci havia d’assumir i finançar la construcció mitjançant l’atorgament d’un préstec 
de l’Institut Català de Finances. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Blanes de 31 de maig de 2010 va recepcionar les següents 
obres de la Ciutat Esportiva de Blanes : 
NCB-04398.3.Modificat 1 – Urbanització 
NCB-04398.2 Modificat 3 – Poliesportiu 
 
El capital viu a 27 de maig de 2010 del préstec formalitzat amb l’Institut Català de 
Finances per a finançar la construcció és de  29.481.268,16 euros. 
 
Els ens consorciats són responsables dels passius financers que acredita l’Institut 
Català de Finances. 
 
El Consell Comarcal de la Selva ha col·laborat amb el funcionament del Consorci, des 
de l’inici, per tal de fer possible els seus objectius i, concretament, la construcció de la 
Ciutat Esportiva de Blanes, referent de les comarca de la Selva.  
 
Actualment, per tal de fer front a les obligacions derivades del préstec de l’Institut 
Català de Finances, el Consorci ha de realitzar determinats actius aportats en el seu 
dia per l’Ajuntament de Blanes. Aquests rendiments resultants de la realització 
d’aquests actius estan afectats a la devolució i cancel·lació del préstec esmentat, per 
la qual cosa l’activitat del Consorci adoptarà un caràcter urbanístic i financer.  
 
El projecte inicial ha adquirit un grau de maduresa que fa innecessari mantenir la 
participació del Consell Comarcal de la Selva com a membre fundacional.  
 
Per tant, el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva 
aprovació, si escau, la següent  
 
PROPOSTA 

Sol·licitar al Consorci Portal Costa Brava Illa de Blanes, d’acord amb l’article 17 dels 
seus estatuts, la separació del Consell Comarcal de la Selva com a membre del 
mateix, per haver adquirit el projecte inicial un grau de maduresa que comporta la 
modificació del seu caràcter originari transformant-lo en un Consorci de caràcter 
urbanístic i financer, la qual cosa fa innecessari mantenir la participació del Consell 
Comarcal en el mateix.  

 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 21  
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Vots en contra: 
Abstencions: 
 
Es reincorpora a la sessió el Sr. Joan M. Serras i Vila. 

 
 MOCIONS URGENTS 
 
2.14.1. MOCIÓ INSTANT AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A L’AGILITZACIÓ 
DELS PAGAMENTS CONVENIATS PEL CURS 2009-2010 
 
 
Atès que un cop ha finalitzat el curs 2009-2010 el Departament d’Educació a través del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya només ha fet 
efectiu el 50% del pagament del conveni entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
Atès que a la comarca de la Selva gairebé un terç dels menjadors són 
gestionats per AMPES; 
 
Atès que la majoria d'AMPES no disposen de suficient capacitat financera per 
atendre aquests retards en el pagament. 
 
Vist que el Consell Comarcal de la Selva te delegada la gestió del servei de transport 
escolar i del servei escolar de menjador, però en aquests moments ens trobem en una 
situació generalitzada de retard en els cobraments dels serveis que prestem la qual 
cosa fa que no tinguem capacitat financera per cobrir les aportacions pendents al 
conveni; 
 
En la seva virtut, el President proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer.- Sol·licitar amb caràcter d'urgència al Departament d'Educació el pagament 
dels imports corresponents al curs 2009/10, abans de l'inici del curs 10/11. 
 
Segon.- Instar al Departament d'Educació perquè no es tornin a produir aquests 
problemes de liquidesa el proper curs. 
 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 22  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
3. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN 
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3.1. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
El president dóna compte de les resolucions següents: 
 
Núm. 2010P0058 
PROGRAMES D’ACTUACIONS COMUNITÀRIES D’INCLUSIÓ SOCIAL A BARRIS, 
D’ÀMBIT VEÏNAL. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2010P0059 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE TELETREBALL, FOMENT 
DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES 
PETITES I MITJANES EMPRESES (PIMES) I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA A 
TRAVÉS DE LES TIC 
 
Núm. 2010P0060 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE LES EMPRESES 
D’ECONOMIA COOPERATIVA I PER FOMENTAR, PROMOURE I DIVULGAR LES 
COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS  
 
Núm. 2010P0061 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. PROGRAMES D'ÀMBIT LOCAL DE FOMENT I 
ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES "INICIA: PER A LA 
CREACIÓ D'EMPRESES" 
 
Núm. 2010P0062 
PROGRAMES D’ACTUACIONS COMUNITÀRIES. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2010P0063 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC. 
ORDRE IUE/120/2010 
 
Núm. 2010P0064 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L'EDICIÓ DEL 
LLIBRE "HOMES I DONES DE LA SELVA 
 
Núm. 2010P0066 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
PERÍODE 2010-2011 
 
Núm. 2010P0067 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROMOURE ACCIONS DE SOSTENIBILITAT 
LOCAL. ORDRE MAH/244/2008 
 
Núm. 2010P0068 
SUBVENCIÓ PER A LES ACTUACIONS SOBRE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE 
CAMINS A LES ZONES DE MUNTANYA. ANY 2010. RESOLUCIÓ 
 
Núm. 2010P0069 
AL·LEGACIONS AL PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
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Núm. 2010P0071 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS PLANS D'OCUPACIÓ ANY 2010. PROJECTE 
COMARCAL. ORDRE TRE/84/2010 
 
Núm. 2010P0072 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS PLANS D'OCUPACIÓ ANY 2010. PROJECTE 
MUNICIPAL. ORDRE TRE/84/2010, DE 22 DE FEBRER 
 
Núm. 2010P0073 
DECRET 43/2010 DE 23 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS 
PER PAL·LIAR ELS DANYS OCASIONATS I REDUIR ELS RISCOS AL MEDI 
NATURAL AMB MOTIU DEL TEMPORAL DE NEU DE MARÇ DE 2010 
 
Núm. 2010P0074 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, 
REMODELATGE I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS LOCALS I CAPS PELS ANYS 
2008, 2009 I 2010 
 
Núm. 2010P0075 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE INTERREG IVC INNOVATION 4 
WELFARE 
 
Núm. 2010P0076 
SOL·LICITUD D'INFORME JURÍDIC DE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 
Núm. 2010P0079 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MARTA CASADEVALL VIDAL COM A 
PROSPECTORA D’EMPRESES PER A LA XARXA-SIO DE LLORET DE MAR 
 
Núm. 2010P0080 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA. CRISTINA LÓPEZ ÁLVAREZ COM A 
DINAMITZADORA LABORAL VINCULADA A LA XARXA-SIO. 
 
Núm. 2010P0081 
CONTRACTACIÓ DELS 3 TÈCNICS COMPARTITS DE JOVENTUT A LA COMARCA 
DE LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS LOCALS DE 
JOVENTUT DE LA SELVA 
 
Núm. 2010P0082 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FEDER PERÍODE 2007-2013, EIX 1. ORDRE 
GAP/171/2010 
 
Núm. 2010P0083 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
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Núm. 2010P0084 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  
 
Núm. 2010P0086 
PROPOSTA AL PLA DE MOBILITAT DE LES COMARQUES GIRONINES 
 
Núm. 2010P0087 
REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURSOS DE FORMACIÓ D’OFERTA - 
ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT PER A PIME, CODI ADGA50. ADJUDICACIÓ. 
 
Núm. 2010P0088 
XARXA SIO. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  
 
Núm. 2010P0089 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'EMPRESA 
L. SOLÉ, SA 
 
Núm. 2010P0090 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'EMPRESA 
PUIG OLLER, SL 
 
Núm. 2010P0093 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA 
FORESTAL, MODIFICADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES NEVADES DEL 
PASSAT DIA 8 DE MARÇ DE 2010 
 
Núm. 2010P0094 
APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE 
MONTSORIU FASE IV B2 
 
Núm. 2010P0095 
MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
MEDI NATURAL PER A FACILITAR L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 11.1 DE LA LLEI 
DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
 
Núm. 2010P0097 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'EMPRESA 
RADIADORES CEREZO, S.A. 
 
Núm. 2010P0100 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. AODL D’ENERGIES RENOVABLES 
 
Núm. 2010P0102 
PRÈVIES AL JUDICI PENAL 44/2009 PER DANYS A LA DEIXALLERIA DE SILS 
 
Núm. 2010P0103 
SRA. SÍLVIA FÀBREGA CAMPÀS. CONTRACTACIÓ 
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Núm. 2010P0104 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ I PROGRAMACIÓ DE  LA 
TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ DE LES E-RUTES DEL TERRITORI MUSEU DE 
L’AIGUA 
 
Núm. 2010P0105 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 DEL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA I DEL PATRONAT PER A LA CONSERVACIÓ DEL CASTELL DE 
MONTSORIU  
 
Núm. 2010P0106 
CONVENI DE PROGRAMA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA PER A LES PRÀCTIQUES D'EN JORDI BARBANY FREIXA 
 
Núm. 2010P0107 
AL·LEGACIONS AL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2010P0108 
RESOLUCIÓ IUE/1242/2010, BASES REGULADORES DE LES LÍNIES D'AJUT PER 
A LA CONSOLIDACIÓ DE SISTEMES TERRITORIALS D'INNOVACIÓ, 
DINAMITZACIÓ DE CLÚSTERS I EMPRESES QUE DESENVOLUPIN NOVES 
OPORTUNITATS DE NEGOCI 
 
Núm. 2010P0109 
SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES INNOVADORS A 
FAVOR DE LA INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS 
                                        
Núm. 2010P110 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS I ENTORNS 
DE LA DEIXALLERIA COMARCAL I DE L’ESCOLA MEDIOAMBIENTAL DE LA 
SELVA 
 
Núm. 2010P0111 
SOL·LICITUD D’AJUT DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA, VI FIRA 
DE L’AIGUA 
 
Núm. 2010P0112 
SOL·LICITUD D’AJUT DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR, 13A EDICIÓ DE LA 
FIRA DE LA BOTIFARRA DOLÇA 
 
Núm. 2010P0113 
SOL·LICITUD D’AJUT DE LA VENERABLE CONGREGACIÓ DELS  DOLORS 
D’AMER. 300È ANIVERSARI 
 
Núm. 2010P0114 
COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN 
                                        
Núm. 2010P115 
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CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CASA DEL MESTRE 
COM A OFICINA DE TURISME A VILOBÍ D'ONYAR. APROVACIÓ EXPEDIENT 
 
Núm. 2010P0117 
RESOLUCIÓ TRE/1487/2010, CONVOCATÒRIA DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIONS PER A LA PRÒRROGA DELS AGENTS D'OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), ANY 2010 
                                        
Núm. 2010P118 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM. 6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, INSTRUMENTACIÓ I CONTROL 
 
Núm. 2010P0119 
ADQUISICIÓ D'ACCIONS PER A L'AMPLIACIÓ DEL CAPITAL DE L'EMPRESA 
NORA 
                                        
Núm. 2010P0123 
ORDRE TRE/293/2010. BASES SUBVENCIONS PER A PROJECTES INNOVADORS 
COFINANÇADES PEL FSE I CONVOCATÒRIA 2010 
                                       
Núm. 2010P124 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE 
MONTSORIU CORRESPONENTS A LA FASE IV B2. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
 
Núm. 2010P0125 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL 
CASTELL DE MONTSORIU. ENCÀRREC 
 
Núm. 2010P0126 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA I ASSESSORAMENT LEGAL PER MOTIU DE VACANCES DE LA 
SECRETÀRIA TITULAR 
 
Núm. 2010P127 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA 
TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ DE LES E-RUTES DEL TERRITORI MUSEU DE 
L'AIGUA 
 
Núm. 2010P0128 
DECLARACIÓ DE BAIXA DE CASA DE COLÒNIES. EL CONGOST D’ARBÚCIES 
 
Núm. 2010P0129 
ACCEPTACIÓ D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILOBÍ D’ONYAR, SALITJA I SANT DALMAI 
 
Núm. 2010P0130 
ACCEPTACIÓ D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE 
BREDA 
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Núm. 2010P0131 
ACCEPTACIÓ D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA 
 
Núm. 2010P132 
CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE GESTIÓ DE F. V.  
SUPRAMUNICIPAL A VIDRERES 
 
Núm.: 2010P133 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA PER A 
LA GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL DE LA FRACCIÓ VEGETAL AL MUNICIPI DE 
VIDRERES. 
 
Núm.: 2010P134 
CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A PEL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE. SRA. INÉS ESTEVE MONTAGUT 
 
Núm.: 2010P135 
AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA 
SELVA. LOT NÚM. 6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, INSTRUMENTACIÓ I CONTROL. 
APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
Núm. 2010P0136 
SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM LABORAL 
TEMPORAL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL. CONTRACTACIÓ DE LA 
SRA. LAURA BALTRONS CRESPO I COMPOSICIÓ DE LA BORSA 
 
Núm. 2010P137 
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CASA DEL MESTRE 
COM A OFICINA DE TURISME A VILOBÍ D'ONYAR 
 
Núm.: 2010P138 
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS I ENTORNS DE 
LA DEIXALLERIA COMARCAL I DE L'ESCOLA MEDIOAMBIENTAL DE LA SELVA. 
APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
Núm.: 2010P139 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'EMPRESA 
CENTRE DE JARDINERIA SILS SA 
 
Núm.: 2010P140 
CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE GESTIÓ DE F.V.  
SUPRAMUNICIPAL A VIDRERES. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
 
Núm. 2010P141 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA PER A 
LA GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL DE LA FRACCIÓ VEGETAL AL MUNICIPI DE 
RIELLS I VIABREA. 
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Intervencions: 

Sr. Josep Romaguera i Ramió:  

Sobre la resolució núm. 67 demana si es tracta del mateix projecte. Li respon la Sra. 
Sònia Martí que efectivament es tracta del mateix. 

Sobre la resolució núm. 86 demana un resum del que es va proposar. El president li 
contesta que se li farà arribar l’informe. 

 

Sr. Jaume Salmeron i Font: 

Demana l’estat en què es troba el projecte del menjar escolar saludable i si la seva 
implantació esta prevista per aquest curs. 

 

3.2.RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
Se sotmeten a la ratificació i aprovació del ple del consell les resolucions de 
presidència següents: 
 
Núm. 2010P0065 
CONVENI AMB EL CENTRE D'ESTUDIS SELVATANS. ANYS 2010-2011 
 
Núm. 2010P0070 
CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS 
CURSOS DE FORMACIÓ D’OFERTA “ ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT PER A 
PIME”, CODI ADGA50 
 
Núm. 2010P0077 
CONVENI MARC DE COOPERACIÓ AMB EL CONSORCI ALBA-TER. APROVACIÓ 
 
Núm. 2010P0078 
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS. APROVACIÓ DEL MODEL DE 
CONVENI 
 
Núm. 2010P0085 
PROJECTE SELWA. CONVENI AMB AGRÍCOLA DE BLANES SCCL 
 
Núm. 2010P0091 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER A LA NO SELECCIÓ DEL  CENTRE 
D'INNOVACIÓ I APLICACIONS DE LA BIOMASSA (CIAB) DINS DEL PROGRAMA 
OPERATIU FEDER 2007-2013. DIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Núm. 2010P0092 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  PER A LA NO SELECCIÓ DEL  CENTRE 
D'INNOVACIÓ I APLICACIONS DE LA BIOMASSA (CIAB) DINS DEL PROGRAMA 
OPERATIU FEDER 2007-2013 
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Núm. 2010P0096 
ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES 
INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS 
D’OCUPACIÓ LOCALS 
 
Núm. 2010P0098 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SOREA PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS 
HÍDRICS A ESCALA LOCAL DE LA COMARCA 
 
Núm. 2010P0099 
CONVENI DE  COL·LABORACIÓ AMB AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A. PER A 
LA GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS A ESCALA LOCAL 
 
Núm. 2010P0101 
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS I PER A 
L’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS 
 
Núm. 2010P0116 
CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 
SOCIAL A LA COMARCA DE LA SELVA 
 
Núm. 2010P0120 
PROJECTE SELWA. CONVENI AMB FONT AGUDES, SA 
 
Núm. 2010P0121 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES 2010 
                                        
Núm. 2010P0122 
CONVENI DE CESSIÓ DE L'APLICATIU INFORMÀTIC PER AL REGISTRE DE 
SOL·LICITANTS DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 
Intervencions: 
 

Sr. Josep Romaguera i Ramió:  
Sobre la resolució núm. 78 d’aprovació de conveni amb els AMPES per a la gestió de 
menjadors escolars comenta que li havien arribat queixes en el sentit de la dificultat 
d’aquestes per poder-ho fer. Li aclareix el dubre el Sr. Joan Carles Codolà, cap de 
l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 22  
Vots en contra: 
Abstencions: 
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3.3. PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Joan M. Serras i Vila:  
 
Demana explicacions sobre la retirada del punt que figurava a la informativa sobre la 
creació d’una comissió permanent. Aprofita per reclamar l’assistència dels consellers 
amb retribucions a les comissions informatives i al Ple. 
 
Sr. Pere Espinet i Coll:  
 
Demana si l’Escola Taller ja no serà operativa el proper curs. Li respon el president 
que no i que ja es va aprovar una moció d’aquest Ple demanant que aquestes no es 
tanquessin. Intervé el Sr. Josep Antoni Frias i Molina per afegir el comentari de la Sra. 
Mar Serras en el sentit que les persones que accedien a les escoles taller eren 
privilegiades i això no es podia mantenir. 
 
Demana si es tirarà endavant el projecte de la TDT. Li respon el president dien que ell 
no tirarà la tovallola i que continua fent gestions al respecte, malgrat que la crisi pugui 
afectar la possibilitat de tirar endavant el projecte. 
 
Demana informació sobre les dades d’alumnes que fan cursos pont per accedir a 
cursos de grau superior. 
 
Finalment, demana si des del Consell Comarcal s’ha traslladat el condol formal al 
conseller Sr. Antoni Guinó per la mort de la seva mare. 
 
 
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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