ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2011
Caràcter: ordinari
Data: 1 de febrer de 2011
Hora inici: 17 hores
Hora fi: 18.20 hores
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
Sr. Jordi Gironès i Pasolas, president
Sr. Joaquim Coris i Maymi (CiU)
Sr. Robert Fauria i Danés (CiU)
Sr. Josep Antoni Frias i Molina (CiU)
Sr. Antoni Guinó i Bou (CiU)
Sr. Narcís Junquera i Fusellas (CiU)
Sr. Joan Antoni Hervias i Chirosa (CiU)
Sr. Salvador Martí i Gay (CiU)
Sr. Josep Lluís Pérez i Asensio (CiU)
Sr. Ignasi Riera i Garriga (CiU)
Sra. Montserrat Roura i Massaneda (CiU)
Sra. Glòria Selis i Masnou (CiU)
Sra. Sònia Martí i Korff (PSC-PM)
Sr. Rafel Reixach i Corominas (PSC-PM)
Sra. Ruth Rosique i Labarta (PSC-PM)
Sr. Alfons Soms i Quellos (PSC-PM)
Sra. Gemma Boada i Bosch (ERC-AM)
Sr. Josep Carrapiço i Sanglas (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. Josep Roquet i Avellaneda (CiU)
Sr. Joaquim Torrecillas i Carreras (CiU)
Sr. Josep Valls i Méndez (CiU)
Sr. Gregorio Elorza i Luquero (PSC-PM)
Sra. Sònia da Silva i Domínguez (PSC-PM)
Sra. Conxita Boldú i Soler (ERC-AM)
Sr. Josep M. Puig i Pujol (ERC-AM)
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Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Propostes d’acord
2.1
Nomenament de conseller comarcal. Sr. Josep Carrapiço i Sanglas
2.2
Nomenament de portaveu del grup ERC-AM
2.3
Aprovació inicial del Pressupost General corresponent a l’exercici de
2011
2.4
Aprovació de l’expedient de contractació i convocatòria de licitació del
servei d’assessorament especialitzat en matèria de gestió tributària i
cadastral
2.5
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
2.6.
Proposta de 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.
2.7.
Aprovació de la relació de les delegacions de competències i encàrrecs
de gestió vigents efectuats pels ajuntaments i altres entitats amb relació
a ingressos de dret públic locals a favor del Consell Comarcal de la
Selva
2.8.
Mocions urgents
2.8.1. Centre d’Innovació i Aplicacions de la Biomassa. Acceptació de
subvenció
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
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Abans de començar amb la sessió, el president dóna la benvinguda i presenta als
consellers el Sr. Josep Teixidor i Massanas, interventor contractat a temps parcial pel
Consell Comarcal de la Selva.
S’incorpora a la sessió el Sr. Carles Passarell.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
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
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de
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formular alguna observació a l’acta de la última sessió. No se’n formula cap, per la
qual cosa l’acta de la sessió núm. 5/2010, de 2 de novembre, es considera aprovada.

2. PROPOSTES D’ACORD

2.1. NOMENAMENT DE CONSELLER COMARCAL. SR. JOSEP CARRAPIÇO I
SANGLAS
El Sr. Eduard Coloma i Boada va presentar la dimissió com a conseller comarcal, pel
grup d’ERC-AM, i aquesta fou acceptada pel Ple del Consell el dia 2 de novembre de
2010.
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya ha tramès la designació del Sr. Josep
Carrapiço i Sanglas, regidor d’Arbúcies com a nou conseller comarcal i la de la Sra.
Mati Noguera i Sau, regidora de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, com a consellera
comarcal suplent.
La Junta Electoral Central ha tramès al Consell Comarcal la credencial de conseller
comarcal a favor del Sr. Josep Carrapiço i Sanglas, com a substitut del Sr. Coloma.
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si
s'escau, la següent
PROPOSTA
Primer. Nomenar el Sr. Josep Carrapiço i Sanglas conseller comarcal del Consell
Comarcal de la Selva, adscrita al grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal, en substitució del Sr. Eduard Coloma i Boada.
D’acord amb la legislació vigent, es requereix el Sr. Carrapiço per tal que faci el
jurament o promesa del càrrec, qui ho fa en els termes següents:
Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència complir amb fidelitat les
obligacions per al càrrec de conseller comarcal de la Selva”
Un cop feta la promesa, el Sr. Carrapiço 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. NOMENAMENT DE PORTAVEU DEL GRUP D’ERC-AM
El Sr. Eduard Coloma i Boada, portaveu del grup d’ERC-AM va presentar la dimissió
com a conseller comarcal, pel grup d’ERC-AM, i aquesta fou acceptada pel Ple del
Consell el dia 2 de novembre de 2010.
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El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya ha comunicat el nomenament del Sr.
Josep Carrapiço i Sanglas com a portaveu del grup comarcal.
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si
s'escau, la següent
PROPOSTA
Primer. Donar compte al Ple del conseller comarcal proposat com a portaveu pel grup
ERC- AM, Sr. Josep Carrapiço i Sanglas.

S’incorpora a la sessió la Sra. Montserrat Roura

2.3. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENT A
L’EXERCICI DE 2011
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici
2011, confeccionat d’acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària
adjunta, que comprèn :
-

Memòria del President
Liquidació del pressupost de 2009 i avanç de la de 2010
Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal,
amb la situació retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2011
Pla d’inversions
Situació i evolució previsible de l’endeutament financer
Informe econòmic – financer, emès per l’interventor municipal
Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, emès per
l’interventor municipal.
Estat d’ingressos i despeses corresponent al Consell Comarcal
Bases sobre l’execució pressupostària

La Comissió Informativa General ha informat aquesta proposta, segons consta a l'acta
de la reunió que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2011.
En compliment del que disposa l’article 168 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple
l’adopció dels ACORDS següents:
Primer. APROVAR INICIALMENT els pressupostos generals del Consell Comarcal de
la Selva i del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu per a
l’exercici 2011, que presenten l’ estructura següent, resumits per capítols d’ingressos i
despeses i amb la seva corresponent consolidació:
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Ingressos
Capítol

Denominació

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

7

Transferències de capital

8

Actius financers
TOTAL

CONSELL COMARCAL

CASTELL DE MONTSORIU

9.694.100,00

33,32

154.500,00

77,82

14.531.872,00

49,95

44.044,00

22,18

10.000,00

0,03

0,00

4.824.006,00

16,58

30.000,00

0,10

29.089.978,00

100,00

ELIMINACIONS

CONSOLIDAT
9.848.600,00

33,64

14.567.418,00

49,75

0,00

10.000,00

0,03

0,00

0,00

4.824.006,00

16,48

0,00

0,00

30.000,00

0,10

198.544,00

100,00

29.280.024,00

100,00

-8.498

-8.498

Despeses
Capítol

Denominació

1

Despeses de personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

CONSELL COMARCAL

CASTELL DE
MONTSORIU

ELIMINACIO
NS

CONSOLIDAT

3.094.750,00

10,64

52.410,00

26,40

3.147.160,00

10,75

18.586.739,00

63,89

85.714,00

43,17

18.672.453,00

63,77

3

Despeses financeres

79.536,00

0,27

120,00

0,06

4

Transferències corrents

2.133.407,00

7,33

35.000,00

17,63

6

Inversions reals

1.873.413,00

6,44

25.300,00

12,74

1.898.713,00

6,48

7

Transferències de capital

3.175.305,00

10,92

0,00

0,00

3.175.305,00

10,84

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL

-8.498

79.656,00

0,27

2.159.909,00

7,38

30.000,00

0,10

0,00

0,00

30.000,00

0,10

116.828,00

0,40

0,00

0,00

116.828,00

0,40

29.089.978,00

100,00

198.544,00

100,00

29.280.024,00

100,00

-8.498

Segon. APROVAR les bases d’execució del Pressupost esmentat, les quals figuren
com a part integrant de l’expedient.
Tercer. APROVAR la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual, els
conceptes retributius i la modificació de la relació de llocs de treball inicial, que figuren
a l’expedient.
Aquests instruments d’organització de personal un cop aprovats definitivament seran
publicats al BOP i es remetran còpies a la Subdelegació del Govern i la Delegació del
Govern de la Generalitat.
Quart. SOTMETRE a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient, als
efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que
creguin convenients i considerar-lo DEFINITIVAMENT APROVAT sense necessitat
d’acord plenari posterior si durant aquest termini no es presenten reclamacions.
INTERVENCIONS:
El president fa una intervenció en relació al contingut del pressupost, que es pot
resumir en el següents punts:
Consideracions generals:
1. S’aprova un pressupost de 29.089.978 €. que representa un increment d’un
3,31 % d’increment respecte els 28.156.352,00 € de l’exercici 2010.
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2. Consideracions a ressaltar:





És un pressupost auster
Les previsions d’ingressos no incorporen drets que no es puguin assolir.
Contempla la reserva de l’import de la reducció aplicada a les
retribucions dels personal en una partida d’inversions que a finals
d’exercici pot ser utilitzada per amortitzar préstecs.
En destaca: els increments més grans corresponen al funcionament de
la nova planta de compostatge, la gestió de les depuradores (11), els
programes de foment de l’ocupació (SOC): impuls treball, programa
SUMA’T (per als joves)

3. Explicació de l’estructura econòmica i comparativa respecte el 2010:
INGRESSOS
Capítol Denominació
2.011
Inicial 2010
Variació 2011/2010
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 9.694.100,00 33,32 8.782.898,00 31,19
911.202,00
9,40
4 Transferències corrents
14.531.872,00 49,95 11.224.632,00 39,87 3.307.240,00
22,76
5 Ingressos patrimonials
10.000,00
0,03
9.000,00
0,03
1.000,00
10,00
7 Transferències de capital
4.824.006,00 16,58 7.719.952,00 27,42 -2.895.946,00
-60,03
8 Actius financers
30.000,00
0,10
30.000,00
0,11
0,00
0,00
9 Passius financers
0,00
389.870,00
1,38
-389.870,00
TOTAL
29.089.978,00 100,00 28.156.352,00 100,00
933.626,00

DESPESES
Capítol Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL

2.011
Inicial 2010
Variació 2011/2010
3.094.750,00 10,64 3.039.707,00 10,80
55.043,00
1,78
18.586.739,00 63,89 13.740.835,00 48,80 4.845.904,00
26,07
79.536,00
0,27
63.494,00
0,23
16.042,00
20,17
2.133.407,00
7,33 2.935.192,00 10,42
-801.785,00
-37,58
1.873.413,00
6,44 1.258.675,00
4,47
614.738,00
32,81
3.175.305,00 10,92 6.606.622,00 23,46 -3.431.317,00
-108,06
30.000,00
0,10
397.500,00
1,41
-367.500,00 -1.225,00
116.828,00
0,40
114.327,00
0,41
2.501,00
2,14
29.089.978,00 100,00 28.156.352,00 100,00
933.626,00

Resum dels ingressos:
1. Capítol 3: Taxes i preus públics
Tots els ingressos provinents de les ordenances aprovades per al 2011: gestió
tributària, menjadors escolars, tractament de residus.....


Ordenades per quantia: Menjadors escolars (3.391.721€), gestió tributària i
cadastre (3.123.210€) i tractament residus (1.880.000€).



L’increment és més conseqüència de la nova taxa de la planta de compostatge
i la gestió de més menjadors escolars que no del 1,2 % d’increment de les
taxes aprovat al darrer ple.

2. Capítol 4: Transferències corrents
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Transferències de la Generalitat (convenis i subvencions), dels ajuntaments, de la
Diputació i de particulars (en menor quantitat)


Ordenades per quantia: ajuntaments tractament de residus (inclou la gestió de
Blanes-NORA): 4.624.201€, conveni d’ ensenyament: 4.549.742€, convenis
ACA gestió depuradores: 2.289.000€.



L’increment es correspon amb l’increment dels enumerats abans (major
conveni d’educació, gestió Blanes tot l’any i més depuradores...)

3. Capítol 5: Ingressos patrimonials
Ingressos financers dels comptes bancaris


Es manté pràcticament la previsió del 2010. Les dificultats de tresoreria i les
bestretes sense cost del servei de gestió tributària han reduït aquests ingressos
respecte anys anteriors.

4. Capítol 7: transferències de capital
PUOSC, subv. per al CIAB, subv.xarxa de camins, subv. Electrificació rural...



El decrement és degut bàsicament al PUOSC: l’anualitat 2011 té menys obres
que la 2010.
Pel que fa a obres del Consell es contempla la previsió d’ingressos per a la
construcció del CIAB (1.600.000€).

5. Capítol 8: Actius financers
Bestretes al personal


Mateixa previsió que el 2010

6. Capítol 9: Passius financers financers
Préstecs per a finançar inversions: no s’ha previst cap préstec per al 2011
Resum de les despeses
1. Capítol 1: Despeses de personal
Retribucions i cotitzacions a la seguretat social




No s’ha aplicat cap increment en les retribucions dels treballadors complint el
Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig.
S’ha reservat l’import que suposa l’aplicació d’aquest decret per a l’any
2011(90.598€) en una partida d’inversions (920.62293)
L’ increment que es reflexa en aquest capítol no és per tant d’increment de
retribucions. Correspon a l’increment de seguretat social previst, i bàsicament a
contractes lligats a programes subvencionats pel SOC.: Pla d’ocupació local (6
treballadors durant 6 mesos), programa SUMA’T (2 treballadors)....

2. Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis
Despeses en subministraments, material, i prestació de serveis
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En l’apartat de subministraments i materials no s’ha previst pràcticament cap
increment. Això obligarà a fer un control exhaustiu de la despesa corrent
(durant l’exercici 2011 ja es va actuar igual. S’ha realitzat una pre-liquidació a
30/06/2010 per detectar desviacions i corregir-les)
L’increment respecte el 2010 correspon sobretot a la delegació de la gestió de
residus de l’ajuntament de Blanes (NORA) que es va iniciar el proppassat maig
(4.624.000 euros)

3. Capítol 3: Despeses financeres
Interessos de préstecs i despeses financeres


La major previsió es deu a les despeses derivades de la pòlissa de gestió
tributària per atendre bestretes dels municipis.

4. Capítol 4: Transferències corrents
Transferències a entitats:cultura.. a famílies: gratuïtat i beques dels menjador



La quantia més important és dels serveis dels menjadors escolars (gratuïtats i
beques)
Respecte el 2010 disminueix perquè l’any passat hi figuraven les quotes de
benestar social (treball, social, educació social, SAD...) que el Consell encara
va facturar als ajuntaments i va traspassar al Consorci de Benestar Social.

.
5. Capítol 6: Inversions

ACTUACIONS
(CAPÍTOL 6)

IMPORT PUOSC ICAEN FEDER CONSORCI ALTRES

1. Planta de
compostatge-obra civil
41.250
2. Inversions deixalleries
48.701 48.701
3. Inversions Consell
Comarcal
90.598
4. Inversió CIAB
1.600.000 650.000 250.000 600.000
5. Inversions menjadors
escolars
92.864
TOTAL

1.873.413 698.701 250.000 600.000

41.250

90.598
100.000
92.864
100.000 224.712

6. Capítol 7: Transferències de capital

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
(CAPÍTOL 7)
1. Xarxa de camins rurals
2. Electrificació rural
3. Subvencions obres PUOSC
TOTAL

IMPORT
PUOSC
GENERALITAT
66.000
66.000
50.000
50.000
3.059.305
3.059.305
3.175.305

3.059.305

116.000
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7. Capítol 8: Actius financers
Incorpora les bestretes al personal


L’exercici 2010 incloïa l’ampliació de capital de NORA (367.500 euros)

8. Capítol 9: Passius financers
Quotes d’amortització dels préstecs:116.828 euros

ENTITAT
BBVA
CAJA
MADRID
CAIXA
GIRONA
(2006)
CAIXA
GIRONA
(2007)
BANC
SABADELL
Subtotal

DATA
SALDO A
AMORTITZA SALDO
FINAL
31/12/2010 INTERESSOS CIONS
31/12/2011
31/12/2011
19.471,25
383,00
19.471,00
0,00
07/11/2012

41.369,89

1.214,00

23.305,00

18.064,89

30/06/2016

28.299,98

1.072,00

4.320,00

23.979,98

30/09/2017

205.575,75

9.820,00

25.502,00

180.073,75

30/09/2020

482.654,00
777.370,87

16.047,00
28.536,00

44.230,00
116.828,00

438.424,00
660.542,62

Situació financera:
Endeutament: el Pressupost de l’exercici 2011 no preveu cap operació de crèdit, amb
la qual cosa, el % d’endeutament es situarà en el 37,12 %.
Si calculem el % d’endeutament a 31 de desembre de 2011 sobre la previsió
d’ingressos corrents de 2011 es situaria en el 33,19 %.
Tenint en compte la previssible amortització anticipada durant el 2011 del préstec per
import de 7.382.600,00 concertat amb La Caixa, l’endutament a 31 de desembre 2011
seria del 3,05 % calculat sobre els ingressos corrents 2009, i del 2,73 % calculat sobre
les previsions inicials 2011.
Objectius dels departaments per l’any 2011
Departament de promoció local sostenible
1. Desenvolupament empresarial
 Consolidació i enfortiment del servei de creació d’empreses.
 Creació d’una fundació per posicionar la comarca en gastronomia i
innovació alimentària.
 Convertir el servei d’informació i assessorament empresarial en un
referent per a les pimes de la comarca.
2. Desenvolupament territorial
 Presentació pública del projecte de la Ruta de la Tordera i recerca de
finançament.
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Definició del futur Servei de Gestió Integral de l’abastament d’aigua
potable.
Ampliació de l’oferta de serveis turístics i col·laboració amb el sector
privat.
Creació de l’Agència Comarcal de l’Energia.

3. Desenvolupament social
 Apropar al ciutadà i a les empreses els serveis d’inserció laboral (Xarxa
SIO).
 Programa SUMA’T: formació i inserció laboral de joves de la comarca.
 Augment de l’oferta formativa per donar resposta a les necessitats del
mercat de treball.
Departament d’organització del territori
1. Medi ambient
 Entra en funcionament la nova planta de compostatge
 NORA dóna ja servei a 23 municipis de la comarca
 El servei de gestió dels sistemes de sanejament delegats pels
ajuntaments es responsabilitza ja de 11 depuradores.
2. Serveis tècnics i oficina d’habitatge
 L’equip de serveis tècnics està plenament consolidat i dóna servei a la
majoria de municipis de la comarca.
 Es preveu continuar creixent en la tramitació d’expedients (1.133
l’any2010) i en l’atenció a la ciutadania (4.413 presencials i 9.293 a
través de la web)
3. Oficina comarcal de joventut
 S’amplia la llista de municipis adherits al servei de tècnics compartits.
 Es dóna continuïtat a les línies d’actuació en matèria d’ocupació i salut
per als joves.
Departament de serveis a la ciutadania
1. Cultura
• La posada en marxa del Castell de Montsoriu suposa un repte
econòmic i de gestió pel 2011.
2. Esports
• La dotació per a subvencions i activitats esportives es manté respecte a
l’exercici de 2010. Els Plans de Promoció Esportiva comarcal segueixen
sent l’objectiu prioritari.
3. Gestió tributària i cadastral
• Limitació de l’impacte de la partida de notificacions administratives.
• Assolir el nivell d’ingressos similar al 2010 mitjançant el
desenvolupament de la inspecció cadastral conjuntament amb la
Gerència Territorial del Cadastre de Girona.
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4. Educació
• Menjadors escolars
• Es preveuen servir 714.000 menús d’usuaris fixes i 7.000
d’usuaris eventuals.
• Les beques de menjador es redueixen a 625.000 euros per al
curs 2010-2011.
•

Transport escolar
• Es manté el cost global del servei de transport escolar amb
lleugers canvis en la distribució de les rutes.

Departament d’organització interna
1. El Consell Comarcal de la Selva compta amb una plantilla de 98 treballadors
2. Segueix la implantació del nou programa de gestió d’expedients i documents
administratius:
 Es posarà en marxa la signatura digital
 Entrarà en funcionament el nou gestor documental
 Es preveu acabar l’extranet comarcal
3. Des d’organització interna es vetllarà per mantenir l’equilibri pressupostari
inicial i corregir amb la màxima celeritat qualsevol desviació que es pugui
produir durant la seva execució
Finalitzada la intervenció del president es dóna la paraula als portaveus dels grups
polítics. Intervé el senyor Jaume Salmeron que diu que el seu grup donarà suport als
pressupostos que es proposen. L’augment global del pressupost és acceptable i el
nivell d’endeutament és bo. Hi ha un grup d’ingressos que els preocupa i que es deixa
entreveure a la retallada de les beques de menjador. Esmenta, però, que hi ha una
partida de 8.000.000 d’euros que prové de transferències de la Generalitat i de la qual
esperem que no hi haurà cap sobresalt.
El president comenta que s’ha fet una previsió d’ingressos de la Generalitat realista i
basada en les informacions que s’han obtingut de la pròpia administració. Comenta
que en aquest tema no s’ha de patir perquè espera que la situació econòmica també
millori. Pot assegurar que la Diputació de Girona ha retallat una part del pressupost,
però aquesta retallada ja s’ha tingut en compte, i en certs aspectes s’ha compensat
amb altres ingressos.
Explica també que la Generalitat s’està retrassant en els pagaments, però les
aportacions econòmiques previstes es mantindran, ja que es destinen a finançar
serveis bàsics delegats.
El senyor Salmeron comenta que té una visió més pessimista de la situació econòmica
i espera que les previsions d’ingressos del pressupost puguin complir-se.
Intervé el senyor David Merino exposa que el seu grup també hi votarà a favor, ja que
considera que és un pressupost auster, tot i que creuen que els problemes econòmics
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no s’esvairan properament. Malgrat l’anunci d’aquest vot favorable fa tres peticions a
l’equip de govern:
- Demana constituir una bossa per sufragar possibles impagats .
- El Consell ha estat sensible a ajudar els ajuntaments en situacions econòmiques
complicades, però demana un esforç més gran en aquest sentit.
- Per últim, demana també un esforç en matèria de ocupació i sostenibilitat
mediambiental.
El president respon dient que el Consell no disposa d’una bossa de diners que facin
una partida important per a destinar a polítiques socials, i que les polítiques que es
volen portar a terme s’han de finançar amb el superàvit dels serveis comarcals.
Intervé el senyor Joan M. Serras dient que el grup d’ERC votarà en contra de la
proposta pels motius següents:
- En matèria de transport no obligatori el pressupostos haurien de fer un esforç
suplementari de finançament.
- Seccionant el pressupost per serveis es troba un superàvit econòmic que es podria
destinar a polítiques socials.
- Pregunta el motiu pel qual s’ha duplicat de la plaça de secretaria i vicesecretaria.
- L’import destinat a pagar sous del personal polític del Consell Comarcal s’ha
incrementat respecte anys anteriors, i fa un comparatiu amb aquesta despesa de l’any
2003.
El president contesta a la pregunta en relació als llocs de treball de secretaria i
vicesecretaria, raonant que actualment el lloc de treball de secretaria està vacant i
temporalment es cobreix aquesta vacant amb el lloc de vicesecretaria.
En relació al suposat estalvi que hi ha, no és tal, doncs el pressupost finalment és
equilibrat i no existeix cap superàvit en el resultat final.
En relació al sou dels consellers s’ha mantingut durant els quatre anys i la comparació
respecte l’any 2003 no procedeix ja que des de d’aquest any n’han passat 7 més.
Finalment intervé el senyor Robert Fauria que comenta les directrius polítiques més
importants del pressupost i les línies que s’ha seguit i es pensen seguir cap al futur.
Afegeix que en aquest pressupost, tot i la crisis, hi ha inversions previstes que són
importants de la comarca, com ara el CIAB.
VOTACIÓ
Vots a favor: 22
Vots en contra: 4 (ERC-AM)

2.4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT EN MATÈRIA DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL
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ANTECEDENTS
El Jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona va dictar sentència en data 7 de
setembre de 2010 en la qual anul·lava el plec de clàusules administratives i tècniques
que regia el contracte d’assistència tècnica, suport administratiu i assessorament
especialitzat en matèria de gestió tributària i cadastral adjudicat a l’empresa GRS-Arc
local SL l’any 2006.
Aquesta sentència ha estat apel·lada per part del Consell Comarcal de la Selva i
l’empresa adjudicatària. Si bé, el Consell Comarcal no s’oposa a l’execució del seu
contingut, resolent el contracte amb GRS-Arc local SL, si s’escau.
En data 17 de gener de 2011 el cap del Departament de d’Organització de serveis a la
ciutadania ha emès informe en el qual proposa la contractació, per mitjà del
procediment obert, del serveis d’assistència tècnica, suport administratiu i
assessorament especialitzat en matèria de gestió de tributs i cadastral, recaptació i
inspecció del Consell Comarcal de la Selva.
A l’expedient consta el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars.
L’interventor ha emès el corresponent certificat de consignació pressupostària.
FONAMENTS DE DRET
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti derogat, pel Reglament General
de la Llei Contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de serveis de conformitat amb l’article 5 de la Llei 30/2007.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és el Ple per ser el valor estimat del contracte
superior al 10% dels recursos ordinaris del Consell Comarcal de la Selva.
La Comissió Informativa General ha informat aquesta proposta, segons consta a l'acta
de la reunió que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2011.
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple, per a la seva
aprovació, si s’escau la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Resoldre el contracte d’assistència tècnica, suport administratiu i
assessorament especialitzat en matèria de gestió tributària i cadastral adjudicat a
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l’empresa GRS-Arc local SL l’any 2006, en execució de la sentència del Jutjat
contenciós administratiu número 2 de Girona. Els efectes d’aquesta resolució tindran
inici a partir de la data de formalització del nou contracte de serveis.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’assistència tècnica, suport
administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió de tributs i cadastral,
recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva i la corresponent despesa per
import de 11.327.205,04, Iva no inclòs, amb càrrec a la aplicació pressupostària
932.2270870.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particular i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, i exposar el primer al públic per un termini
de 20 dies, de conformitat amb l’article 277.1 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. L’exposició pública dels plecs es farà simultàniament a
l’anunci de licitació. En el cas de presentació d’al·legacions al mateix es suspendrà el
procediment per tal d’acordar-ne la seva resolució.
Quart.- Convocar licitació pública del contracte per tal que les empreses que tinguin la
capacitat i solvència exigides als plecs puguin presentar les seves ofertes pel termini
de 15 dies naturals des de la publicació de l’últim anunci de licitació al BOP o al
DOGC.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant del Consell Comarcal de la
Selva, al BOP de Girona i al DOGC.
INTERVENCIONS
El president fa un resum de la situació a què portat a la convocatòria d’un nou procés
de licitació per contractar el servei d’assistència tècnica, suport administratiu i
assessorament especialitzat en matèria de gestió tributària i cadastral, sense que hi
hagi més intervencions.
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)

2.5. 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.
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Es proposa la modificació del punt 8.6) de l’article 56 (Celebració de subhastes), amb
l’objectiu d’adaptar-lo a la modificació del còmput del termini màxim de les vendes per
adjudicació directa que ja es va fer -en el decurs de l’any 2010- en el punt 11 del
mateix article.
El redactat de l’ordenança vigent fins el dia d’avui és el següent:
8.6) Si les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes, o bé la
subhasta només hagués resultat deserta en primera licitació i s’hagués decidit no
celebrar una segona licitació, o bé no s’hagués cobrat el deute amb els béns
adjudicats i quedessin béns per alienar, es continuarà el procediment amb l’anunci de
venda per adjudicació directa d’aquests béns, l’alienació dels quals s’ha de dur a terme
en el termini de sis mesos comptats des del moment de la celebració de la subhasta.
El tipus aplicable quan els béns hagin estat objecte de subhasta en primera licitació
serà el tipus corresponent a aquesta.
La Comissió Informativa General ha informat aquesta proposta, segons consta a l'acta
de la reunió que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2011.
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:
Es modifica el punt 8.6) de l’article 56 (Celebració de subhastes), que queda amb la
redacció següent:
“8.6) Si les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes, o bé la
subhasta només hagués resultat deserta en primera licitació i s’hagués decidit no
celebrar una segona licitació, o bé no s’hagués cobrat el deute amb els béns
adjudicats i quedessin béns per alienar, es continuarà el procediment amb l’anunci de
venda per adjudicació directa d’aquests béns, l’alienació dels quals 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. El tipus aplicable quan els béns
hagin estat objecte de subhasta en primera licitació serà el tipus corresponent a
aquesta.”
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.
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INTERVENCIONS
No hi ha intervencions.
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)

2.6. PROPOSTA DE 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.
Amb l’objectiu de consolidar un model de servei de comprovació i inspecció tributària
que sigui sostenible, cal redefinir les taxes per la prestació de serveis en els casos de
delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de
comprovació limitada, sense augmentar l’import aprovat al seu dia, emperò delimitant
en quins casos s’aplicarà cada taxa, d’acord amb la naturalesa de la tasca efectuada.
El redactat vigent fins el dia d’avui de l’ordenança és el següent:
4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de
comprovació limitada
En el cas de delegació de les competències de gestió tributària relatives als
procediments de comprovació limitada, a més de la recaptació voluntària de les
liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 8%
sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap
percentatge addicional per raó de la recaptació en període voluntari.
En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de
recaptació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general (en
endavant, taxa de l’1,5% sobre els ingressos bruts), la taxa comarcal a satisfer –
només en el cas d’aquest tribut municipal- serà el resultat d’aplicar els percentatges
següents:
a) 3,50% sobre l’import recaptat en període voluntari, si no hi ha oficina auxiliar en
el municipi
b) 4,40% sobre l’import recaptat en període voluntari, si hi ha oficina auxiliar en el
municipi
La Comissió Informativa General ha informat aquesta proposta, segons consta a l'acta
de la reunió que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2011.
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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:
Es modifica l’article 4.4.1 (delegació de competències de gestió tributària relatives als
procediments de comprovació limitada), que queda amb la redacció següent:
4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de
comprovació limitada
“En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per
raó d’una delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests
procediments (a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin
derivar), com per raó d’una delegació de competències de gestió tributària i recaptació
més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 8% sobre l’import principal
liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional
en cas de recaptació en període voluntari.
En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de
recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a
conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de
comprovació limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1
d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute
en període voluntari.”
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.
INTERVENCIONS
El president exposa el contingut de la modificació proposada, sense més
intervencions.
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)

2.7. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES I
ENCÀRRECS DE GESTIÓ VIGENTS EFECTUATS PELS AJUNTAMENTS I ALTRES
ENTITATS AMB RELACIÓ A INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS A FAVOR
DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
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A partir de l’any 1993, i mitjançant diversos acords de Ple, la majoria dels ajuntaments
de la comarca de la Selva i altres entitats han anat efectuant diverses delegacions de
competències i encàrrecs de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva, amb
relació als ingressos de dret públic locals. Així mateix, els ajuntaments que han delegat
la gestió tributària de l’impost sobre béns immobles s’han adherit al conveni de
col·laboració signat l’any 2003 entre la Direcció General del Cadastre i el Consell
Comarcal de la Selva.
Tenint en compte que s’està tramitant l’aprovació dels plecs de clàusules reguladores
del procediment obert del contracte de serveis d’assistència tècnica, suport
administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió tributària, gestió
cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva, es considera adient
que els possibles licitadors disposin d’un detall exhaustiu de les delegacions de
competències, encàrrecs de gestió i adhesions al conveni de col·laboració cadastral
que estan vigents en l’actualitat, ja que després de diversos anys de funcionament del
Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral s’ha arribat a un volum
considerable de les tasques que s’exerceixen des de 1993.
Els art. 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 tributària i recaptatòria.
La Comissió Informativa General ha informat aquesta proposta, segons consta a l'acta
de la reunió que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2011.
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si
s'escau, la següent
PROPOSTA
Primer. Aprovar la relació de les delegacions de competències i encàrrecs de gestió
vigents efectuats pels ajuntaments i altres entitats a favor del Consell Comarcal de la
Selva, amb relació a ingressos de dret públic locals, que figuren als Annexos I, II, III, IV
i V d’aquest acord, i aprovar la relació de les adhesions d’ajuntaments al conveni de
col·laboració cadastral de l’any 2003 signat entre la Direcció General del Cadastre i el
Consell Comarcal de la Selva, que figuren a l’Annex VI d’aquest acord.
Segon. Ratificar l’acceptació de les delegacions de competències i encàrrecs de gestió
vigents que es detallen en els annexos I a V esmentats.
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
ANNEX I- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
(AJUNTAMENTS)
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IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU,
Escombraries, Clavegueram, Entrada de
vehicles, Gossos, Nínxols, Ocupacions via
pública
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, Caixers
Ajuntament d’Anglès
automàtics, IVTM
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament d’Arbúcies
Escombraries
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Breda
Escombraries, Cementiri, Guals, Entrada de
vehicles, IIVTNU, Ocupació de via pública
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Brunyola
Escombraries, Clavegueram, cementiri,
IIVTNU, altres ingressos de dret públic
especificats mitjançant Decret d'Alcaldia
Ajuntament de Caldes de Malavella IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
escombraries
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de la Cellera de Ter
IIVTNU, Escombraries, Clavegueram, Balcons,
Cementiri, Guals, Entrada de vehicles,
Canaleres, Contribucions especials, Quotes
d’urbanització
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament d’Hostalric
clavegueram, escombraries
Ajuntament de Maçanet de la Selva IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Massanes
Escombraries, guals, IIVTNU, Cementiri
(Reserva a favor de l’Ajuntament en matèria de
bonificacions i exempcions)
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament d’Osor
Escombraries, Cementiri, TV, Aigua
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Riells i Viabrea
Escombraries, cementiri, entrada de vehicles,
guals
Cementiri, entrada de vehicles, guals, IAE, IBI
Ajuntament de Riudarenes
Rústica, IBI Urbana, IIVTNU, IVTM,ocupacions
de via pública, recollida d’escombraries, servei
de prevenció dels incendis forestals, taxa de l’
1,5% sobres els ingressos bruts(només
empreses de telefonia mòbil)
Ajuntament de Riudellots de la IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU,
ICIO (encàrrec de gestió CIM la Selva),
Selva
Escombraries, Cementiri, Clavegueram
(encàrrec de gestió CIM la Selva), Serveis
Urbanístics (encàrrec de gestió CIM la
Selva),taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Escombraries, Clavegueram, Entrada de
vehicles, Guals, IIVTNU
Ajuntament d’Amer
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Ajuntament de Santa Coloma de IBI Urbana, IBI Rústica, IAE
Farners
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU,
Ajuntament de Sils
Escombraries, taxa de l’ 1,5% sobre els
ingressos bruts
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Ajuntament de Susqueda
Escombraries, aigua
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU,
Ajuntament de Vidreres
Escombraries, Clavegueram, Entrada de
vehicles, Mercat setmanal, Cementiri, Consum
d’aigua i conservació de comptadors, aigua,
bústies, ICIO, servei per l’ús de bústies, taxes
per llicències d’obres
Ajuntament de Vilobí d’Onyar, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Escombraries, Clavegueram, Cementiri,
Salitja i Sant Dalmai
llicència Auto-taxis, Guals, ICIO (encàrrec de
gestió CIM la Selva), taxa de serveis
Urbanístics (encàrrec de gestió CIM la
Selva),IIVTNU

ANNEX II-DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
RELATIVES ALS PROCEDIMENTS DE COMPROVACIÓ LIMITADA I D’INSPECCIÓ
TRIBUTÀRIA, A MÉS DE LES COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ DE LES
LIQUIDACIONS QUE SE’N PUGUIN DERIVAR (AJUNTAMENTS)

Ajuntament d’Anglès
Ajuntament d’Arbúcies
Ajuntament de Breda
Ajuntament de Brunyola
Ajuntament de Caldes de Malavella
Ajuntament d’Hostalric
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Massanes
Ajuntament d’Osor
Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Riudellots de la
Selva
Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
Salitja i Sant Dalmai

ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
ICIO, Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
Taxa de l’ 1,5% sobre els ingressos bruts
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ANNEX III-DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I
EXECUTIVA, I ENCÀRRECS DE GESTIÓ (AJUNTAMENTS)
Ajuntament d’Amer

Ajuntament d’Anglès

Ajuntament
d’Arbúcies
Ajuntament de Breda

Ajuntament
Brunyola

de

Ajuntament
de
Caldes de Malavella

Ajuntament de
Cellera de Ter

la

Ajuntament
d’Hostalric
Ajuntament
de
Maçanet de la Selva

Ajuntament
Massanes

de

Ajuntament d’Osor
Ajuntament de Riells i
Viabrea

IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU, Escombraries,
Clavegueram, Entrada de vehicles, Gossos, Nínxols,
Ocupacions via pública
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Cementiri, Guals,
Deixalles, Caixers automàtics, Bústies, Multes de trànsit
(recaptació i encàrrec de gestió),Sancions per infraccions
diferents a les de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries, multes de
trànsit, Sancions per infraccions diferents a les de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries,Cementiri,
Guals, Entrada de vehicles, Ocupació de via pública,Multes
de trànsit (recaptació i encàrrec de gestió),IIVTNU,Sancions
per infraccions diferents a les de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries,
Clavegueram,altres ingressos de dret públic especificats
mitjançant Decret d'Alcaldia,cementiri,IIVTNU
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU, Escombraries,
Clavegueram, Mercat setmanal, Cementiri, Guals, Ocupació
subsòl, Contribucions especials, Multes de trànsit (recaptació i
encàrrec de gestió), altres liquidacions d’ingrés directe
(encàrrec de gestió),Sancions per infraccions diferents a les
de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,IIVTNU, Escombraries,
Clavegueram, Balcons, Cementiri, Guals, Entrada de vehicles,
Canaleres, Contribucions especials, Quotes d’urbanització,
Taxa tramitació expedients IIVTNU (encàrrec de
gestió),multes de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries,
Clavegueram,multes de trànsit,Sancions per infraccions
diferents a les de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Multes de trànsit
(recaptació i encàrrec de gestió), liquidacions d’ingrés directe
d’ICIO-IIVTNU-Quotes urbanització (encàrrec de
gestió),Sancions per infraccions diferents a les de trànsit
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Escombraries, Cementiri (Reserva a/f de l’Ajuntament s/
bonificacions i exempcions),altres ingressos de dret públic
especificats mitjançant Decret d'Alcaldia,guals,IIVTNU
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Escombraries, Cementiri, TV, Aigua
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
Escombraries, Multes de trànsit (recaptació i encàrrec de
gestió),cementiri, entrada de vehicles, guals, Sancions per
infraccions diferents a les de trànsit
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de Cementiri, entrada de vehicles, guals, IAE, IBI Rústica, IBI
Urbana, IIVTNU, IVTM, ocupació de via pública, recollida
d’escombraries, servei de prevenció dels incendis forestals,
taxa de l’1,5% sobre els ingressos bruts (només empreses de
telefonia mòbil)
Ajuntament
de IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU,
Riudellots de la Selva Escombraries, Cementiri, ICIO (encàrrec de gestió CIM la
Selva), Clavegueram (encàrrec de gestió CIM la Selva),
Serveis Urbanístics (encàrrec de gestió CIM la Selva),
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit
Ajuntament de Sant IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Deixalles,cementiri
Feliu de Buixalleu
Ajuntament de Sant IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries,
Clavegueram, Entrada de vehicles, Guals, Multes de trànsit
Hilari Sacalm
(recaptació i encàrrec de gestió),IIVTNU,Sancions per
infraccions diferents a les de trànsit
Ajuntament de Santa IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries, Cementiri,
Entrada de vehicles
Coloma de Farners
IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU, Escombraries,
Ajuntament de Sils
Multes de trànsit (recaptació i encàrrec de gestió),quotes
conservació (encàrrec de gestió),Sancions per infraccions
diferents a les de trànsit, Taxa de l'1'5% sobre els ingressos
bruts
Ajuntament
de IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, Escombraries,aigua
Susqueda
Ajuntament
de IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM, IIVTNU, Escombraries,
Clavegueram, Entrada de vehicles, Mercat setmanal,
Vidreres
Cementiri, Consum d’aigua i conservació de comptadors,
Multes de trànsit (recaptació i encàrrec de gestió), aigua,
bústies, ICIO,Sancions per infraccions diferents a les de
trànsit, servei per l’ús de bústies,taxa per llicències d’obres
Ajuntament de Vilobí IBI Urbana, IBI Rústica, IAE, IVTM,
d’Onyar, Salitja i Sant Escombraries, Clavegueram, Cementiris, llicència Auto-taxis,
Guals, ICIO (encàrrec de gestió CIM la Selva),taxa de serveis
Dalmai
Urbanístics (encàrrec de gestió CIM la Selva),IIVTNU, Multes
de trànsit,Sancions per infraccions diferents a les de trànsit
Ajuntament
Riudarenes

ANNEX IV- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I
EXECUTIVA (ENTITATS URBANÍSTIQUES)
Can Carbonell (Caldes de Malavella)
Quotes de conservació
Quotes d’urbanització
Can Solà Gros I (Caldes de Malavella)
Can Solà Gros II (Caldes de Malavella)
Llac del Cigne (Caldes de Malavella)
Malavella Park (Caldes de Malavella)

Quotes de conservació i Quotes
d’urbanització
Quotes de conservació
Quotes de conservació
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Quotes d’urbanització, quota extraordinària
per enllumenat públic i quota de
conservació i neteja de boscos, quotes de
conservació
Quotes de conservació
Mas Altaba (Maçanet de la Selva)
Quotes de conservació
Montbarbat (Maçanet de la Selva)
Quotes de conservació, aigua i Neteja
Riuclar (Massanes)
franja de protecció
Neteja de franja de protecció i altres
Sant Roc (Massanes)
ingressos del procés urbanitzador
Quotes extraordinàries
Junior Park (Riells i Viabrea)
Ordenació Riells i Viabrea (Riells i Quotes d’urbanització i quotes de
conservació
Viabrea)
Quotes de conservació
King Park (Sils)
Quotes de conservació i altres quotes
Santa Maria de Llorell (Tossa de Mar)
Quotes de conservació
Aiguaviva Parc (Vidreres)
Quotes de conservació (quotes ordinàries)
La Goba (Vidreres)
Quotes
de
conservació,
quotes
Terrafortuna (Vidreres)
d’urbanització i escombraries
Santa Coloma Residencial (Santa Aigua, local social, quota enllumenat públic
i arranjament de carrers, ente
Coloma de Farners)
Aigües Bones (Caldes de Malavella)

ANNEX V-ALTRES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS
Quota zona regadiu (urbana i rústica),
derrama zona regadiu (urbana i
rústica)
En període executiu, tots els ingressos
de dret públic locals (inclou multes,
sancions i quotes adreçades al
compliment de finalitats d’interès públic
exigides per les entitats urbanístiques
col·laboradores de l’Administració)
Tots els ajuntaments (només en període La resta d’ingressos locals la
recaptació voluntària dels quals no ha
executiu)
estat delegada

Comunitat de Regants del Molí de les
Pardines i de la Riera d’Osor de La Cellera
de Ter (en període voluntari i executiu)
Ajuntament de Lloret de Mar

ANNEX VI-AJUNTAMENTS ADHERITS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
CADASTRAL SIGNAT L’ANY 2003 ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE
Ajuntament d’Amer, Ajuntament d’Anglès, Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de
Breda, Ajuntament de Brunyola, Ajuntament de Caldes de Malavella, Ajuntament d’
Hostalric, Ajuntament de La Cellera de Ter, Ajuntament de Maçanet de la Selva,
Ajuntament de Massanes, Ajuntament d’Osor, Ajuntament de Riells i Viabrea,
Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Ajuntament de Sils,
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Ajuntament de Susqueda, Ajuntament de Vidreres i Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
Salitja i Sant Dalmai.

INTERVENCIONS
El president exposa el contingut de la proposta, tal i com consta als antecedents de
l’acord. No hi ha més intervencions
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)

2.8. MOCIONS URGENTS
2.8.1. CENTRE D’INNOVACIÓ I APLICACIONS DE LA BIOMASSA. ACCEPTACIÓ
DE SUBVENCIÓ
ANTECEDENTS
La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha comunicat
la Resolució sobre la selecció d’operacions dels ens locals de la demarcació de Girona
susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007/2013, eix 1, economia
del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial i, concretament l’ajut
concedit a l’actuació “Centre d’Innovació i Aplicacions de la Biomassa (CIAB) amb una
contribució comunitària de 400.000 €.
FONAMENTS DE DRET
L’Ordre GAP/171/2010, de 18 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Girona susceptibles de
ser cofinançades pel FEDER per al període de 2007-2013, i s’obre la convocatòria per
presentar sol·licituds per al període 2007-2013, eix 1.
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si
s'escau, la següent
PROPOSTA
Acceptar la subvenció dels fons Feder destinat a l’actuació Centre d’Innovació i
Aplicacions de la Biomassa, per import de 400.000 euros.
INTERVENCIONS
No hi ha intervencions
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)
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3. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
3.1. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
El president dóna compte de les resolucions següents:
Núm. : 2010P205
línies d'ajut per a la consolidació de sistemes territorials d'innovació, dinamització de
clústers i empreses que desenvolupin noves oportunitats de negoci. Sol·licitud de
subvenció
Núm.: 2010P214
Subvenció TRE/2665/2010 per a la realització d'accions per a l'ocupació amb entitats
locals, dins el marc del projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011
Núm.: 2010P215
Autorització abocament camió cisterna Fusteria Puig Fernandez, SL
Núm.: 2010P217
Subvenció d'estalvi i eficiència energètica. Auditoria energètica a al Consell comarcal
de la Selva. Any 2010.Ordre ECF/462/2010
Núm.: 2010P218
Sol·licitud de subvenció a l’ICAEN per al finançament de les auditories energètiques de
les EDAR’s d’Hostalric i de Maçanet de la Selva
Núm.: 2010P219
Ajut per a la celebració del Torna Serrallonga a Sant Hilari Sacalm. Any 2010
Núm.: 2010P220
Adjudicació d'un préstec per les inversions del pressupost 2010
Núm. 2010P221
Aprovació de les bases i convocatòria d’un procés de selecció per a la contractació a
temps complet d'un/a tècnic/a mitjà/na en ciències ambientals i creació d’una borsa de
treball
Núm.: 2010P222
Campanya per a la implantació de la form al municipi de Blanes: aprovació de
l’expedient
Núm.: 2010P223
Ajut al Club Esportiu Can Fornaca pel foment de l'esport infantil. Any 2010
Núm.: 2010P224
Ajut al Club Esportiu Can Fornaca pel foment de l'esport infantil. Any 2010. Bestreta
Núm.: 2010P225
Ajut al Club Esportiu de Riudarenes per a la celebració del 5è aniversari
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Núm.: 2010P226
Ajut a la Fundació Emys pel projecte de consolidació i promoció de la custòdia al pla la
Selva
Núm.: 2010P227
Ajut a l'Associació de Donants de Sang de Riudarenes. Any 2010
Núm.: 2010P228
Ajut al Patronat Santuari de la Mare de Déu d'Argimon per a la reparació de danys de
la tempesta del dia 9 d'agost
Núm.: 2010P229
Sol·licitud d’acumulació del lloc de treball d’interventor del Consell Comarcal per part
del Sr. Josep Teixidor
Núm. 2010P230
Adquisició d'un camió per a la planta de compostatge de la Selva: aprovació de
l’expedient
Núm. 2010P231
Ajut a l'Associació Pessebre Vivent d'Amer per a l'any 2010
Núm. 2010P232
Aprovació inicial del projecte de Reforma de la coberta del magatzem del Consell
Comarcal de la Selva, a Santa Coloma de Farners.: Aprovació inicial
Núm. 2010P233
Ajut a l'Esplai Parroquial Sant Martí de Riudarenes
Núm. 2010P234
Premis RECVLL any 2010
Núm. 2010P235
Contracte d’encàrrec de tractament
Núm.2010P236
Llicència ambiental. Comercial Aduanera Llorente,SA.
Núm. 2010P237
Acceptació de subvenció. Adequació dels accessos i de l’entorn de la deixalleria
comarcal
Núm. 2010P240
Ordre TRE/500/2010 concessió d'ajuts per a la realització del Programa Experiència
Professional per a l'ocupació juvenil. Programa Suma't
Núm. 2010P241
Sol·licitud de permís de connexió a la xarxa de sanejament de l'empresa Enriqueta
Garrido Gil
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Núm. 2010P242
Subministrament d'una pala carregadora per a la planta de compostatge: aprovació de
l’expedient
Núm.: 2010P0243
Ajuts de menjador per al curs 2010-2011. 2n termini
Núm. 2010P244
Contracte d'obres per a la reforma de la coberta del magatzem del Consell Comarcal
de la Selva: aprovació de l’expedient
Núm. 2010P0245
Suport a la petició del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva
Núm. 2010P246
Ajut per a l'Associació els Amics de Brunyola per a la programació d'activitats pel
poble. Any 2010
Núm. 2010P247
Nomenament d’un vocal per formar part de la junta pericial de cadastres immobiliaris
rústecs del municipi de Susqueda. Autorització
Núm. 2010P248
Ordre EVF/502/2010.Subvenció per a la formació, difusió, informació i assessorament
del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies
renovables
Núm. 2010P249
Aprovació el pla de seguretat i salut de l'obra de Rehabilitació de la Casa del Mestre
com a oficina de turisme a Vilobí d’Onyar.
Núm. 2010P250
Aprovació de les bases i convocatòria d’un procés de selecció d'un/a tècnic/a mitjà/na en
ciències socials a adscriure a la Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació (XARXASIO)
Núm. 2010P251
Aprovació inicial del projecte executiu de restauració del castell de Montsoriu, fase IVB4: aprovació inicial
Núm. 2010P252
Aprovació de les bases i convocatòria d’un procés de selecció d’un/a tècnic/a superior
en ciències econòmiques a adscriure al programa innovador Gir Competitiu
Núm. 2010P253
Aprovació de les bases i convocatòria d’un procés de selecció de dos tècnics/ques
superiors en ciències socials a adscriure al programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya (programa Suma’t)
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Núm. 2010P254
Campanya per a la implantació de la form al municipi de Blanes: adjudicació
Núm. 2010P255
Cessió d'ús d’instal·lacions per a la gestió del servei públic de recollida de residus
Núm. 2010P258
Autorització de la casa de colònies Mas Llop de Caldes de Malavella
Núm. 2010P259
Contracte Programa amb l'Institut Català de les Dones per a la coordinació, cooperació
i col·laboració en matèria de Serveis d'informació i Atenció de les Dones 2010
Núm.: 2010P260
Modificació de crèdit núm. 2/2010 per generació de crèdit
Núm. 2010P261
Denuncia de l'Ajuntament d'Arbúcies del conveni de delegació de competències de la
recaptació dels impostos municipals
Núm. 2010P262
Ajut a veterans de Sils “La Cuina a Sils”, per a participar a l'edició de Fira Tast 2010
Núm. 2010P264
Ajut a l'Ajuntament de Sils per a la 2a. Edició de la Fira de la Carbassa. Any 2010
Núm. 2010P265
Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de l’empresa Forestal
Catalana,SA.
Núm. 2010P266
Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. Obres d’ampliació i
millora endegades a la planta de compostatge
Núm. 2010P267
Adquisició d’un camió per a la planta de compostatge de la Selva: Adjudicació
Núm. 2010P268
Ajut extraordinari redacció Pla Estratègic. Acceptació de subvenció.
Núm. 2010P269
Ajut a l'Associació d'Hostaleria de la Selva per a la Ruta del Salsafí 2010
Núm. 2010P271
Pròrroga de la relació laboral del sr. Christian Júdez Díez
Núm. 2010P272
Pròrroga de la relació laboral dels 3 tècnics compartits de Joventut any 2011
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Núm.: 2010P273
Procés de selecció d’un/a tècnic/a superior en ciències econòmiques a adscriure al
programa Innovador Gir Competitiu. Nomenament
Núm.: 2010P274
Procés de selecció d'un/a tècnic/a mitjà/na en ciències socials a adscriure a la Xarxa
de Serveis Integrals per a l’Ocupació (XARXA-SIO). Nomenament
Núm.: 2010P275
Procés de selecció de dos tècnics/ques superiors en ciències socials a adscriure al
Programa d’Experiència Professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya (programa
SUMA’T). Nomenament
Núm. 2010P277
Modificació del contracte de la macrodeixalleria i escola mediambiental de la Selva,
versió juliol de 2010.
Núm. 2010P279
Sol·licitud de l'Ajuntament de Riells i Viabrea d'assistència jurídica pel Ple del dia 30 de
desembre de 2010
Núm. 2010P280
Contractació d'un/a administratiu/va per realitzar suport administratiu al Programa
Innovador Gir Competitiu
Núm. 2010P281
Pròrroga de la relació laboral del Sr. Joaquin Marquez any 2011
Núm. 2010P282
Ajut als Veterants de Sils "La Cuina a Sils", per a participar a l'edició de Fira Tast 2010
Núm. 2010P283
Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària. Adjudicació
Núm. 2010P284
Modificació de crèdit núm. 4/2010 per generació de crèdit
Núm. 2011P1
Aprovació inicial del projecte de trasllat i ampliació del punt de recollida de residus
municipals al municipi de Riells i Viabrea – emplaçament oest.

3.2. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
Se sotmeten a la ratificació i aprovació del ple del consell les resolucions de
presidència següents:
Núm.: 2010P206
Ampliació i millora de la Planta de compostatge de FORM de la Selva. Lot Energia
Elèctrica. Sol·licitud de subministrament i conveni de rescabalament
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Núm.: 2010P207
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Breda i l'Arxiu Comarcal de la Selva per
tal de poder dipositar els seus fons documentals històrics
Núm.: 2010P208
Annex al conveni amb l'Ajuntament de Vidreres en matèria de gestió documental i
arxius
Núm.: 2010P209
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudarenes i l'Arxiu Comarcal de la
Selva per tal de poder dipositar els seus fons documentals històrics
Núm.: 2010P210
Conveni amb la Diputació de Girona per al desenvolupament d'un programa de
teleassistència domiciliària
Núm.: 2010P211
Conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya en la
prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant les TIC. Any 2010
Núm.: 2010P212
Conveni de col·laboració amb el Consorci Local Localret per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
Núm.: 2010P213
Conveni amb els Consells Comarcals pel desenvolupament d’un sistema informàtic per
a la gestió de sol·licitud d’ajudes i serveis d’educació
Núm.: 2010P216
Conveni de col·laboració amb Dipsalut en matèria d'actuacions de salut pública per a
l'any 2010
Núm. 2010P238
Conveni de participació al projecte INTERREG IVC INNOVATION 4 WELFARE
Núm. 2010P239
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament
de Santa Coloma de Farners per a la gestió de l'Oficina Jove
Núm. 2010P256
Conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la
rehabilitació d'habitatges. Any 2011
Núm. 2010P257
Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb Adigsa per a la gestió del
programa de mediació per al lloguer social a la comarca de la Selva. Any 2011
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Núm. 2010P263
Addenda al conveni amb el Departament d’Educació curs 2009/2010
Núm. 2010P270
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i altres entitats, entre
elles la Diputació de Girona pel finançament de les obres de restauració del castell de
Montsoriu exercicis el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la
millora dels serveis 2009-2011
Núm. 2010P276
Conveni de col·laboració amb el Consorci Ter-Brugent pel manteniment del Parc
Mediambiental de la Selva
Núm. 2010P278
Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2010
Núm. 2010P285
Servei d’explotació, conservació i manteniment del sistemes de sanejament de Vilobí
d’Onyar. Pròrroga
Núm. 2010P286
Servei d’explotació, conservació i manteniment del sistemes de sanejament de
Riudarenes, Breda, Caldes de Malavella i Sils-Vidreres. Pròrroga
Núm. 2010P287
Servei d’explotació, conservació i manteniment del sistemes de sanejament de
Riudellots de la Selva. Pròrroga
INTERVENCIONS
No hi ha intervencions
VOTACIÓ
Vots a favor: 26 (unanimitat)

3.3. PRECS I PREGUNTES

El senyor Joan Salmeron demana que es modifiqui la distribució de les taules, ja que
la columna i la taula del gerent, secretari i interventor l’impedeixen veure la resta de
consellers.
El senyor Jaume Salmeron es mostra content de l’obertura del Castell de Montsoriu i
pregunta si està prevista alguna despesa de publicitat turística del castell. També
demana si al proper ple es pot donar informació del resultat del projecte compartir
cotxe i d’aliments ecològics.
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El senyor Robert Fauria, com a president del Patronat del castell, exposa que s’ha
previst una actuació publicitària a través de cercar recursos a Diputació i Generalitat,
donat que els del propi patronat són escassos. Per altra part, existeix també un
projecte dins el Departament de promoció i desenvolupament local sostenible del
Consell Comarcal, però també amb un pressupost limitat.
El senyor president respon al conseller Salmeron que en el proper ple es facilitarà
informació en relació al projecte de compartir cotxe.
Respecte el menjar sostenible, expressa que s’estan fent accions puntuals a diferents
centres escolars i, a poc a poc, es va implantant aquest sistema, que per ara és
impossible fer de forma generalista.
Intervé el senyor Pere Espinet per fer dos comentaris: Un en relació a què ha rebut la
resposta per escrit de la Consellera d’educació del Consell Comarcal en la qual es fa
constar que des de la Delegació territorial d’ensenyament a Girona no se’ls ha
comunicat res al respecte de la petició d’increment de fons per la formació d’adults a la
comarca.
I el segon comentari en relació a què no hi ha hagut cap problema amb la gestió de les
beques escolars.
Intervé el senyor Joan Maria Serras preguntant en relació als increments d’ingressos
que es produeixen durant la temporada d’estiu en el pressupost per l’any 2011 de
Nora.
El senyor president exposa que aquests increments són conseqüència de
l’estacionalitat del servei al municipi de Blanes, ja que a l’estiu el servei s’incrementa
notablement ,i per tant, això es reflexa tant en els ingressos com en les despeses.
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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