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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA S ELVA 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2011/7 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  20 de desembre de 2011 
Hora d’inici:  17:00 hores 
Hora de fi: 20.00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Robert Fauria Danés (CIU), president 
Salvador Balliu Torroella (CIU) 
Natàlia Figueras Pagés (CIU) 
Josep Antoni Frias Molina (CIU) 
Olga Guillem Pujol (CIU) 
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU) 
Anna M. Mascort Nogué (CIU) 
Emili Oller Gol (CIU) 
Josep Roquet Avellaneda (CIU) 
M. Alba Serra Gràcia (CIU) 
Montserrat Serra Vendrell (CIU) 
Josep Valls Méndez (CIU) 
Joan Bernat Pané (PSC-PM) 
José Martinez Herrera (PSC-PM) 
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) 
Marti Nogué Selva (PSC-PM) 
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM) 
Josep  Manel Verde Tejero (PSC-PM) 
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM) 
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM) 
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM) 
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM) 
Moisès Garcia i Milans (Esquerra-AM) 
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM) 
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM) 
Joan Colomer Llinàs (Independents de la Selva) 
Francesc Josep Nadal Alonso (Independents de la Selva) 
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E) 
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E) 
Jaume Fontanet Masferrer (PPC) 
Enric Martínez Maíz (PPC) 
Marc Fuertes Garcia (MILLOR) 
 
 
S’excusen: 
 Jaume Salmeron Font (Independents de la Selva) 
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Intervé com a secretari el Sr. Marià Vilarnau Massa, amb l’assistència de l’interventor, 
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs 
Gómez. 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior  

2. Supervisió d’òrgans de govern 

2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 

2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 

2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 

2.4.- Dació de comptes de sentències judicials 

2.5.- Dació de comptes dels Informes de la llei 15/2010 de 5 de juliol contra la 
morositat 

3. Propostes d'acord 

3.1 Aprovació de l'ordenança per a la creació del Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves de la Selva (PRP2011/87) 

3.2 Aprovació del pressupost per l'any 2012 (PRP2011/101) 

3.3 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària per l'any 2012 (PRP2011/102)   

3.4 Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l’any 2012 (PRP2011/108) 

3.5 Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria d'un ingrés de dret 
públic local de l'Ajuntament de Riells i Viabrea (PRP2011/104) 

3.6 Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria d'un ingrés de dret públic local 
de l'Ajuntament de Riudarenes (PRP2011/103) 

3.7 Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos 
de dret públic municipals la gestió dels quals ha esta delegada la Consell Comarcal de 
la Selva. (PRP2011/105) 

3.8 Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria, tributària i inspectora de 
diversos ingressos de dret públic i d’uns encàrrecs de gestió de l’Ajuntament de Blanes 
(PRP2011/120) 

4. Propostes Urgents  

5. Mocions 

5.1 Moció per a un finançament local català (PRP2011/90) 

5.2 Moció en contra de la supressió dels drets de plantació de vinya (PRP2011/91) 

5.3 Moció relativa a la modificació de la normativa sobre la bonificació de l’IBI de les 
autopistes (PRP2011/92) 

5.4 Moció de la FIC-Independents de La Selva d'Adhesió a la xarxa de ciutats i pobles 
cap a la sostenibilitat (PRP2011/119) 

5.5 Moció per a l'adhesió a l'associació de municipis per la independència 
(PRP2011/121) 

6. Precs i preguntes  
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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.  
 
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 
formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat 
prèviament als consellers: 
 
- PLE 2011/6 Ordinària de data 27/09/2011 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN 
 
2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Per manent del Ple 
 
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple 
següents: 
 
CPPLE2011/4 Ordinària 6/09/2011 
1- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners per la cessió d'espais de l'escola d'adults per la realització 
de cursos de formació ocupacional 
2.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de 
Benestar Social de la Selva pel finançament de les necessitats de tresoreria 
3.- Modificació de l'horari d'obertura del centre d'acollida d'animals durant els dies 
festius 
4.- Donar compte de mocions dels Ajuntaments de la comarca 
5.- Manifest davant la reordenació dels serveis sanitaris proposada pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya  
 
CPPLE2011/5 Ordinària 20/09/2011 
1.- Jornada de treball en relació als serveis que presta el Consell Comarcal  
 
CPPLE2011/6 Ordinària 4/10/2011 
1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
diversos ajuntament de la comarca per a la cessió d'ús de PDA's de les e-rutes de la 
Selva. 
2.- Acceptació de la delegació de competències en matèria de gestió de residus del 
municipi de Riudellots de la Selva 
3.- Supressió del servei de compartir cotxe 
4.- Aprovació de les normes d'accés dels ciutadans col·laboradors al CAAS 
5.- Creació de la comissió comarcal de protecció civil 
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6.- Facultar al gerent per la firma de les actes de recepció dels contractes 
administratius 
 
CPPLE2011/7 Ordinària 18/10/2011 
1.- Conveni de col·laboració en activitats d'interès general entre el Consell Comarcal 
de la Selva i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA 
2.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i CaixaBank SA, per 
afavorir el finançament i promoció de les microempreses i del treball autònom a través 
de microcrèdits 
3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i 
el Consell Comarcal de la Selva relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge i la Borsa de 
mediació per al lloguer social situades en aquesta comarca 
4.- Aprovació de l'increment de les aportacions econòmiques dels ajuntaments per 
finançar les delegacions en matèria de residus  
 
CPPLE2011/8 Ordinària 8/11/2011 
1.- Creació de la comissió comarcal de protecció civil 
2.- ANNEX al conveni amb l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm pel manteniment i 
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT 
3.- Conveni de col·laboració en activitats d’interès general entre el Consell Comarcal 
de la Selva i Aquagest Medio Ambiente, SA  
4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell 
Comarcal de la Selva en matèria de polítiques de joventut 
5.- Pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de 
Blanes, per al manteniment i promoció d'itineraris de senderisme, cicloturisme i  BTT, 
per a l'any 2012 
6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i el 
Consorci de Benestar Social de la Selva per a la realització de cursos de formació, any 
2011 
7.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Dipsalut en matèria d'actuacions de 
salut pública per a l'any 2011 
8.- Delegació de competències de gestió de residus municipals de l'ajuntament de 
Fogars de la Selva 
9.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Campllong, l'ACA, 
Polingesa en la seva condició de promotor del P.P.U.Sud-2 sector Industrial núm. 2 
ampliació de les Ferreries i el Consell Comarcal de la Selva 
10.- Compareixença en un procediment contenciós-administratiu i encàrrec de defensa 
jurídica 
11.- Compareixença en un procediment contenciós-administratiu i encàrrec de defensa 
jurídica    
 
CPPLE2011/9 Ordinària 22/11/2011 
1- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Blanes en relació a la maquinària 
adscrita al servei de gestió de residus, neteja viària i neteja de platges 
  
Intervencions 
 
El Sr. Romaguera demana informació en relació a la supressió del servei de compartir 
cotxe i la creació de la comissió de protecció civil 
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En relació al primer per falta d’usuaris i el segon és una comissió per avaluar els plans 
de protecció civil elaborats pels municipis. Indica quins són els membres d’aquesta 
comissió. 
 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerènc ia 
 
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:                  
 
Núm. 2011G483 
CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA SEU 
PRINCIPAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. ANY 2012 
 
Núm. 2011G482 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA 
METODOLOGIA E+D+R A 5 EMPRESES, DINS EL MARC DEL PROJECTE 
INNOVADOR GIR COMPETITIU 
 
Núm. 2011G481 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'AUDITORIA SOBRE EL CONTRACTE PER A 
LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Núm. 2011G480 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE BREDA 
 
Núm.2011G479 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000091/2011) 
 
Núm. 2011G 478 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000175/2011) 
 
Núm. 2011G 477 
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVEMBRE 
 
Núm. 2011G476 
CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT DE SANTA 
COLOMA DE FARNERS I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 
 
Núm. 2011G475 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT D’AMER 
 
Núm. 2011G 474 
DENEGACIÓ SOL·LICITUD DE FORMACIÓ DE LA SRA.DOLORS GARCIA MOLINA 
 
Núm. 2011G473 
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES 
CONTRA FRISELVA, SA   
 
Núm. 2011G472 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA D'ANGLÈS PER 
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT. RESOLUCIÓ DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA 
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Núm. 2011G471 
AUTORITZACIÓ DE SIGNATURA DEL GERENT DEL CONSELL 
 
Núm. 2011G470 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE 
D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE GESTIÓ DE F.V.  
SUPRAMUNICIPAL A VIDRERES 
 
Núm. 2011G469 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE SILS 
 
Núm. 2011G468 
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE 
D’AIGÜES CONTRA FRECARN, SA   
 
Núm. 2011G467 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA SECOGASTA RESTAURACIÓ, SL 
D'HOSTALRIC PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA 
XARXA DE SANEJAMENT  
 
Núm. 2011G466 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000189/2011) 
 
Núm. 2011G465 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR (NÚM. 
000177/2011) 
 
Núm. 2011G464 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000191/2011) 
 
Núm. 2011G463 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000190/2011) 
 
Núm. 2011G462 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000322/2010) 
 
Núm. 2011G461 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000321/2010) 
 
Núm. 2011G460 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000335/2010) 
 
Núm. 2011G459 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000102/2011) 
 
Núm. 2011G458 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000098/2011) 
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Núm. 2011G457 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000282/2010) 
 
Núm. 2011G456 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000118/2011) 
 
Núm. 2011G455 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000313/2010) 
 
Núm. 2011G454 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000093/2011) 
 
Núm. 2011G453 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000116/2011) 
 
Núm. 2011G452 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000092/2011) 
 
Núm. 2011G451 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000286/2010) 
 
Núm. 2011G450 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000111/2011) 
 
Núm. 2011G449 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000341/2010) 
 
Núm. 2011G448 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 
Núm. 2011G447 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 
 
Núm. 2011G446 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000225/2011) 

 
Núm. 2011G445 
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE 
D’AIGÜES CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA 
 
Núm. 2011G444 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE BREDA 
 
Núm.2011G443 
MODIFICACIÓ DE L'HORARI LABORAL DELS TÈCNICS COMPARTITS DE 
JOVENTUT 
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Núm. 2011G442 
CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I EL 
CENTRE EDUCATIU IES SA PALOMERA DE BLANES PER A LA FORMACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE ANNA NAVARRO SERRA. 
 
Núm. 2011G441 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC 
 
Núm. 2011G440 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE SILS 
 
Núm. 2011G439 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE BREDA 
 
Núm. 2011G438 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000218/2011) 

 
Núm. 2011G437 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000219/2011) 

 
Núm. 2011G436 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000215/2011) 

 
Núm. 2011G435 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000216/2011) 

 
Núm. 2011G434 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000221/2011) 

 
Núm. 2011G433 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000214/2011) 

                  
Núm. 2011G432 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000211/2011) 

 
Núm. 2011G431 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000217/2011) 
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Núm. 2011G430 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000224/2011)                

 

Núm. 2011G429 

INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000213/2011) 

 
Núm. 2011G428 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000220/2011) 

 
Núm. 2011G427 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000223/2011) 

 
Núm. 2011G426 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000212/2011) 

 
Núm. 2011G425 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000222/2011) 

 
Núm. 2011G424 
CONTRACTE MENOR D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN PUNT LOGÍSTIC 
DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES COMARCALS. 
 
Núm. 2011G423 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000202/2011) 

Núm. 2011G422 
 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000204/2011) 

 
Núm. 2011G421 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000210/2011) 

 
Núm. 2011G420 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000203/2011) 
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Núm. 2011G419 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000201/2011) 

 
Núm. 2011G418 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000208/2011) 

 
Núm. 2011G417 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000209/2011) 

 
Núm. 2011G416 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000206/2011) 

 
Núm. 2011G415 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000205/2011) 

 
Núm. 2011G414 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000207/2011) 

Núm. 2011G413 
 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000200/2011) 

 
Núm. 2011G412 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000198/2011) 

 
Núm. 2011G411 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000197/2011) 

 
Núm. 2011G410 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000194/2011) 

 

Núm. 2011G409 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000196/2011) 
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Núm. 2011G408 

INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000195/2011) 

 
Núm. 2011G407 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000199/2011) 

 
Núm. 2011G406 
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM. 
000193/2011) 

 
Núm. 2011G405 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES 
DE DISSENY, ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL DE LA 
INAUGURACIÓ DEL CENTRE GASTRONÒMIC D’HOSTALRIC DOMUS SENT SOVÍ 
 
Núm. 2011G404 
CONVENI DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE CLÀUDIA SERRA GONZÁLEZ DEL 
CENTRE EDUCATIU LA SALLE. 
 
 
Núm. 2011G403 
PLA DE CONTROL TRIBUTARI DEL 2011 DE L’ICIO DEL MUNICIPI D’HOSTALRIC                  
 
Núm. 2011G402 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000147/2011) 
 
Núm. 2011G401 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DELS SENYALS 
DIRECCIONALS DELS SENDERS LOCALS DEL MUNICIPI DE LLORET DE MAR 
 
Núm. 2011G400 
ADQUISICIÓ EQUIP DE SO SALA DE PLENS 
 
Núm. 2011G399 
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ D'UNA 
PREMSA MANUAL PER FEINES DE RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS EN 
PERGAMÍ I PAPER DE L'ARXIU COMARCAL 
 
Núm. 2011G398 
AUTORITZACIÓ DE SIGNATURA DEL GERENT DEL CONSELL 
 
Núm. 2011G 397 
PLA DE CONTROL TRIBUTARI DEL 2011 DE L’ICIO DEL MUNICIPI DE SILS  
 
Núm. 2011G396 
BESTRETA NÚMERO 2/2011 A L’AJUNTAMENT DE SILS. 
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Núm. 2011G395 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE 
FARNERS 
 
Núm. 2011G394 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 
 
Núm. 2011G393 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 
Núm. 2011G392 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE SILS 
 
Núm. 2011G391 
CONCESSIÓ DE BESTRETA A LA SRA. ROSA MARIA BUSQUETS TORRENT 
                   
Núm. 2011G390 
SUBVENCIÓ PROJECTE D’ESCOLA TALLER LA  SELVA V, EXP. 08/ET/1/21 
REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
 
Núm. 2011G389 
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA 
D’INSTAL·LACIONS JUVENILS CONTRA MONTSERRAT GABARRÓ FONT 
 
Núm. 2011G388 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA D'ANGLÈS PER 
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
Núm. 2011G387 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE RIUDARENES. 
 
Núm. 2011G386 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE  SILS 
 
Núm. 2011G385 
CONCESSIÓ DE PERMÍS NO RETRIBUÏT A LA  TREBALLADORA NÚRIA FREIXA 
JOU   
 
Núm. 2011G384 
PLA DE CONTROL TRIBUTARI DEL 2011 DE L’ICIO DEL MUNICIPI DE SANT FELIU 
DE BUIXALLEU  
 
Núm. 2011G383 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000123/2011) 
 
Núm. 2011G382 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000145/2011) 
 
Núm. 2011G381 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000140/2011) 
 
 



 

 13 

Núm. 2011G380 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000130/2011) 
 
Núm. 2011G379 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000146/2011) 
 
Núm. 2011G378 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000131/2011) 
 
Núm. 2011G377 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000142/2011) 
 
Núm. 2011G376 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000143/2011) 
 
Núm. 2011G375 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000128/2011) 
 
Núm. 2011G374 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000122/2011) 
 
Núm. 2011G373 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000138/2011) 
 
Núm. 2011G372 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000121/2011) 
 
Núm. 2011G371 
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000136/2011) 
                  
Núm. 2011G370 
EQUIPAMENTS PER A SERVEIS EXTERNS A L'ESCOLA SA FORCANERA DE 
BLANES 
 
Núm. 2011G369 
EXPEDIENT DISCIPLINARI CONTRA ANTONIO NAVARRO MUÑOZ 
 
Núm. 2011G368 
MODIFICACIÓ DE L’HORARI LABORAL DEL TREBALLADOR JORDI ROS VALLS  
 
Núm. 2011G367 
CONCESSIÓ DE PERMÍS NO RETRIBUÏT AL TREBALLADOR JOAN NAVARRO 
CABALLERO   
 
Núm. 2011G366 
CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I EL 
CENTRE EDUCATIU IES SA PALOMERA DE BLANES PER A LA FORMACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE ANNA NAVARRO SERRA 
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2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presid ència 
 
El president dóna compte de les resolucions següents: 

  
Núm. 2011P280 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA D'UN ENCÀRREC 
DE DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 285/2011 
 
Núm. 2011P279 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 2a FASE 
DEL CENTRE D’INNOVACIÓ I APLICACIONS DE LA BIOMASSA (CIAB) 

 

Núm. 2011P278 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPAL A SUSQUEDA 

 
Núm. 2011P277 
AJUT PER A LA IV TROBADA DE LA COORDINADORA DE GEGANTERS DE LA 
SELVA 
 
Núm. 2011P276 
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL 
CONSELL COMARCAL. 
 
Núm. 2011P275 
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL 
CONSELL COMARCAL. 
 
Núm. 2011P274 
SOL·LICITUD D'AJUT DE L'ASSOCIACIÓ MIFAS PER EXECUTAR EL PROGRAMA 
D'ACTIVITATS PER A L'ANY 2011 
 
Núm. 2011P273 
SOL·LICITUD D'AJUT  DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO DE LA JUSTÍCIA 
PER A L'ORGANITZACIÓ DE TROBADES DE JUTGES DE PAU A DIFERENTS 
INDRETS DE CATALUNYA 
 
 
Núm. 2011P272 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA S.A 
 
Núm. 2011P271 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE SILS D'UN ENCÀRREC DE DEFENSA 
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 272/2011 
 
 
 



 

 15 

Núm. 2011P270 
AL·LEGACIONS A LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC 
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL QUINQUENNI 2008-2012. 
INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PUOSC, ANY 2012. 
 
Núm. 2011P269 
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL 
CONSELL COMARCAL. 
 
Núm. 2011P268 
AJUTS A L'ASSOCIACIÓ TORNA EN SERRALLONGA 
 
Núm. 2011P267 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE RIUDELLOTS DE LA 
SELVA DE L'EMPRESA NÚRIA LORENZO PONS.  
 
Núm. 2011P266 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA 
DE L'EMPRESA FRANCISCO ESPINOSA RUIZ.  
 
Núm. 2011P265 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. LÍNIES D’AJUT PER A LA DINAMITZACIÓ DE 
CLÚSTERS I EMPRESES QUE DESENVOLUPIN NOVES OPORTUNITATS DE 
NEGOCI, CONVOCATÒRIA 2011. 
 
Núm.: 2011P264 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES NÚM. 
1/2011 
 
Núm. 2011P263 
PRÒRROGA DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL  
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, CONVOCATÒRIA 2011. 
 
Núm. 2011P261 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I 
EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA PEL FINANÇAMENT DE LES 
NECESSITATS DE TRESORERIA DE L'ANY 2011 
 
Núm. 2011P260 
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
LA SRA. NARCISA RECASENS 
 
Núm. 2011P259 
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ABOCAMENT A EDAR DE VIDRES I ALUMINIS 
RAMOS, SL DE MAÇANET DE LA SELVA  
 
Núm. 2011P258 
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE TRANSPORT 
ESCOLAR COL.LECTIU PEL CURS 2011/2012. CONCESSIÓ. 
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Núm. 2011P257 
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS DE 
MENJADOR  ESCOLAR PEL CURS 2011/2012. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
 
2.4.- Dació de comptes de sentències judicials 
 
El president dóna compte de les sentències judicials següents: 
 
1.- Sentència 13 de gener de 2011 
Recurs de Cassació 5524/2009 - Tribunal Suprem 
Recurrent: Administració General de l’Estat 
Sentència recorreguda: TSJ de Madrid de data 21 de juliol de 2009 
Decisió: Inadmet el recurs presentat per l’AGE pel motiu que la quantia del recurs és 
inferior a la mínima que estableix la llei per a la seva presentació. Per tant, es confirma 
la Sentència del TSJ que condemnava a l’AGE al pagament de la compensació de l’IBI 
per autopistes de l’Ajuntament de Maçanet. 
 
2.- Sentència 100/11 de data 1 d’abril de 2011 
Procediment abreujat 11/2011 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona 
Recurrent: Entitat urbanística de conservació “La Creu de Lloret” 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva 
Decisió: Declaració d’inadmissibilitat del recurs presentat per no existir cap acord de 
l’assemblea de l’entitat autoritzant el president a presentar el recurs. El mateix es 
dirigia contra la liquidació de la taxa dels serveis de recaptació del Consell Comarcal 
en relació al cobrament d’unes quotes en executiva.  
 
3.- Sentència de 30 de setembre de 2011-11-14  
Recurs de Cassació 1894/2004- Tribunal Suprem 
Recurrent: Consell Comarcal de la Selva 
Sentència recorreguda: TSJ de Catalunya de data 27 de novembre de 2003 
Decisió: Desestimar el recurs interposat pel Consell Comarcal de la Selva i confirmar 
la sentència del TSJ de Catalunya que anul·lava el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Vidreres de data 30/08/2011 pel qual es comunicava i aclaria que les delegacions 
en matèria tributària efectuades per l’Ajuntament de Vidreres l’any 1993, en el sentit 
que aquestes delegacions incloïa el cobrament de les quotes d’urbanització. 
 
4.- Sentència 312/11 de 27 d’octubre de 2011 
Procediment abreujat 202/2011- Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona 
Recurrent: Carmen Ferrer Duran 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva 
Decisió: Desestima el recurs interposat per la Sra. Ferrer contra una liquidació de 
l’IIVTNU d’una finca de Vidreres, confirmant la liquidació practicada pel Consell 
Comarcal 
 
5.- Interlocutòria de 1 de juliol de 2011 
Recurs 1844/2007- TSJ de Madrid 
Recurrent: Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Demandat: Administració General de l’Estat 
Decisió: Denegació de l’extensió de sentència referent a la compensació d’autopistes a 
l’Ajuntament de Sils per entendre que no es tracta d’una matèria tributària 
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6.- Interlocutòria de 1 de juliol de 2011 
Recurs 1844/2007- TSJ de Madrid 
Recurrent: Ajuntament de Sils 
Demandat: Administració General de l’Estat 
Decisió: Denegació de l’extensió de sentència referent a la compensació d’autopistes a 
l’Ajuntament de Sils per entendre que no es tracta d’una matèria tributària 
 
 
2.5.- Dació de comptes dels Informes de la llei 15/ 2010 de 5 de juliol contra la 
Morositat 
 
Exp. núm.: 2011/2157    
 
- Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat de data 
13 de desembre de 2011 
 
Fonaments legals 
 

- Article 4.3 i 4.4 de l’esmentada Llei: 
 
“ 3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales 
elaborarán trimestralemente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstoos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entitdad local, 
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe debará remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes des Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autonómas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuïda la tutela finacera de la 
Entidades locales. Tales órganos podran igualmente requerir la remisión de los 
citados informes. 
 
 
- Circular de 8 d’octubre 2010 del Col·legi de Secretaris, Interventors i 

Tresorers. 
Informe: 
 
A data 30 de setembre de 2011, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de 
pagament establert a l’article 6.uno. de l’esmentada Llei, i, per tant, EXISTEIXEN 
factures o altres documents emesos perls contractistes pendents de pagament 
incomplint el termini de pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb 
el detall de factures. 
 

ANNEX 
 
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT 

  
 
Número de factures pendents de pagar: 281 
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Import factures en les quals s’està incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural: 2.729.434 € 

 
Intervencions 
 
El Sr. Martí Nogué pregunta per quin motiu no es compleix aquest paràmetre i quines 
accions es volen portar a terme per evitar aquest incompiment. 
 
El Sr. President contesta que el Condell comarcal depèn de les transferències que li 
fan les altres administracions i que l’incompliment no es deu a la voluntat del Consell. 
 
Entra a la sala el Sr. Joan Salmerón. 
 
  
 
3. PROPOSTES D'ACORD 
 
3.1 Aprovació de l'ordenança per a la creació del R egistre d'instal.lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i jov es de la Selva     
 
 
Relació dels fets 
 
La modificació de la Llei 38/1991, de 30 de setembre, d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, (per 
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior), ens 
insta a crear els registre comarcal d’instal·lacions juvenils, en virtut de les 
competències que tenim transferides de la Direcció General de Joventut. 
En aquest sentit el 5 de maig de 2011, el tècnic responsable del Serveis de Joventut 
del Consell Comarcal ha emès un informe favorable. 
 
Fonaments de dret 

- Llei 38/1991, de 30 de setembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves (modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre i per la 
Llei 33/2010, d’1 d’octubre). 

- Decret140/2003, d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves. 

- Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves. 

- Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la 
Generalitat en matèria de joventut a les comarques. 

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del reglament d’obres, activitats  i 
serveis dels ens locals. 
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Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment l’ordenança del Registre d'instal.lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves de la Selva, d’acord amb el redactat que consta 
a l’annex. 
 
Segon.-  Exposar al públic aquest acord per mitjà d’edicte al BOP de Girona i a la seu 
electrònica del Consell Comarcal de la Selva durant un termini de trenta dies, durant el 
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant 
l’esmentat termini no es presenta cap reclamació. 
 
Tercer.-  Trametre aquest acord als interessats perquè en tinguin coneixement 
 
 

ANNEX 
 
Ordenança del Registre d’instal.lacions juvenils de stinades a activitats de lleure 
amb infants i joves a la Selva 
 

“Article 1 
Objecte 
1.1 Aquesta ordenança té per objecte crear el Registre d’instal·lacions destinades 
a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal de la Selva, regular-
ne les característiques bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim.  
1.2 El Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves 
depèn/està adscrit a l’àrea/servei de joventut del Consell comarcal. 
 
Article 2 
Comunicació prèvia i inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves 
2.1 La posada en funcionament de les instal·lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves, previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, situades 
a la comarca de la Selva, requereix la comunicació prèvia al Consell Comarcal, 
acompanyada amb una declaració responsable que es manifesti sobre el 
compliment dels requisits que la normativa estableix.  
2.2 El Consell comarcal, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici la 
instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves mitjançant resolució del president. 
2.3  També s’han d’inscriure d’ofici les comunicacions de modificacions de les 
instal·lacions que alterin les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia i, 
en el seu cas, la declaració responsable, així com les baixes, les suspensions i els 
canvis de titularitat. 
2.4 La resolució d’inscripció ha de ser notificada a la persona que en sigui titular 
dins el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la presentació de la 
comunicació prèvia al Consell Comarcal. 
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Article 3 
Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la Generalitat 
de Catalunya 
3.1 El Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de 
joventut de la Generalitat de Catalunya, les instal·lacions que hagi inscrit per a la 
seva corresponent inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats 
de lleure amb infants i joves de la Generalitat de Catalunya. 
3.2 Així mateix, el Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en 
matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya qualsevol modificació de les 
dades que figuren en el seu Registre. 
 
Article 4 
Unitat responsable de la tramitació del procediment de comunicació prèvia i 
d’inscripció en el Registre 
L’àrea de joventut és la responsable directa de la tramitació del procediment de 
comunicació prèvia de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves i de la seva inscripció en el Registre, així com de les posteriors 
modificacions de les condicions de la comunicació que es puguin produir. 
 
Article 5 
Contingut  
Les dades mínimes que han de constar en el Registre per a cada instal·lació i que 
han de figurar a la resolució d’inscripció són les següents: el tipus de la instal·lació, 
el nom de la instal·lació, la seva adreça, el nom de la seva persona o entitat titular, 
el nom de la persona administradora, el nombre de places que disposa la 
instal·lació i la data de la inscripció.  
 
Article 6 
Publicitat del registre 
6.1 Les dades que figuren el Registre són públiques amb les excepcions 
establertes per la normativa relativa a la protecció de dades personals. Qualsevol 
persona física o jurídica interessada pot obtenir la informació que s’hi conté, 
d’acord amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
6.2 Les persones interessades podran sol·licitar, per escrit, l’expedició de 
certificacions sobre les dades corresponents a la instal·lació de la que en siguin 
titulars i que constin en el Registre. 
 
Article 7 
Verificacions 
El Consell comarcal pot realitzar les verificacions que cregui oportunes sobre la 
conformitat, veracitat i exactitud de les dades que es comuniquin i declarin per les 
persones titulars de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves des del dia de la presentació de la comunicació, en els termes previstos a la 
normativa corresponent. 
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Disposicions finals 
 
Primera 
Aquest ordenança entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segona 
Des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança les instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves que ja hagin estat autoritzades passaran a 
integrar-se en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves del Consell Comarcal de la Selva.” 

  
Intervencions: 
No n’hi ha 
 
Votacions 
S’aprova la proposta per unanimitat de tots els membres assistents  
 
3.2 Aprovació del pressupost per l'any 2012     
 
Exp.núm.: 2011/2158 
 
Relació de fets 

 
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici 
2012, 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 2010 i avanç de la de 2011 
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal, 

amb la situació  retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2012 
- 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 
 
 
Acords 
 
En conseqüència i 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 
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l’exercici 2012, que  presenten l’ estructura següent, resumits per capítols d’ingressos i 
despeses i amb la seva corresponent consolidació: 

 
Ingressos 
 
Capítol Denominació CONSELL COMARCAL CASTELL DE MONTSORIU ELIMINACIONS CONSOLIDAT 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 9.229.167,00 30,08 29.700,00 43,52   9.258.867,00 30,12 

4 Transferències corrents 15.453.803,53 50,37 38.546,00 56,48 -8498 15.483.851,53 50,37 

5 Ingressos patrimonials 40.000,00 0,13 0,00 0,00   40.000,00 0,13 

7 Transferències de capital 5.925.458,20 19,31 0,00 0,00   5.925.458,20 19,28 

8 Actius financers 30.000,00 0,10 0,00 0,00   30.000,00 0,10 

 TOTAL 30.678.428,73 100,00 68.246,00 100,00 -8498 30.738.176,73 100,00 

 
 
Despeses 
 
Capítol Denominació CONSELL COMARCAL CASTELL DE MONTSORIU ELIMINACIONS CONSOLIDAT 

1 Despeses de personal 3.114.981,47 10,15 24.567,14 36,00   3.139.548,61 10,21 

2 
Despeses corrents en béns 
i serveis 18.315.312,27 59,70 21.378,86 31,33   18.336.691,13 59,65 

3 Despeses financeres 251.269,45 0,82 300,00 0,44   251.569,45 0,82 

4 Transferències corrents 2.222.089,70 7,24 22.000,00 32,24 -8498 2.235.591,70 7,27 

6 Inversions reals 1.635.549,68 5,33 0,00 0,00   1.635.549,68 5,32 

7 Transferències de capital 4.580.614,23 14,93 0,00 0,00   4.580.614,23 14,90 

8 Actius financers 30.000,00 0,10 0,00 0,00   30.000,00 0,10 

9 Passius financers 528.611,93 1,72 0,00 0,00   528.611,93 1,72 

 TOTAL 30.678.428,73 100,00 68.246,00 100,00 -8498 30.738.176,73 100,00 

 
 
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 relació de llocs de treball 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. 

 
Modificació de la proposta 
 
El president intervé proposant la modificació de la proposta d’acord en els termes 
següents, de conformitat amb la documentació que es va remetre als consellers 
juntament amb l’ordre del dia de la sessió: 
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Relació de fets 

 
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici 
2012, 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 2010 i avanç de la de 2011. 
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal, 

amb la situació  retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2012. 
- 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. 
 
 
Acords 
 
En conseqüència i 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 2012, que  presenten l’ estructura següent, resumits per capítols d’ingressos i 
despeses i amb la seva corresponent consolidació: 

 
Ingressos 
 

Capítol Denominació CONSELL COMARCAL 
CASTELL DE 
MONTSORIU ELIMINACIONS CONSOLIDAT 

3 
Taxes, preus públics i 
altres ingressos 9.970.155,96 31,73% 29.700,00 43,52%   9.999.855,96 31,77% 

4 Transferències corrents 15.453.803,53 49,19% 38.546,00 56,48% -8498 15.483.851,53 49,19% 
5 Ingressos patrimonials 40.000,00 0,13% 0,00 0,00%   40.000,00 0,13% 

7 
Transferències de 
capital 5.925.458,20 18,86% 0,00 0,00%   5.925.458,20 18,82% 

8 Actius financers 30.000,00 0,10% 0,00 0,00%   30.000,00 0,10% 
 TOTAL 31.419.417,69 100,00% 68.246,00 100,00% -8498 31.479.165,69 100,00% 

 
 

Despeses 
 

Capítol Denominació CONSELL COMARCAL 
CASTELL DE 
MONTSORIU ELIMINACIONS CONSOLIDAT 

1 Despeses de personal 3.412.077,43 10,86% 24.567,14 36,00%   3.436.644,57 10,92% 

2 
Despeses corrents en 
béns i serveis 18.632.628,27 59,30% 21.378,86 31,33%   18.654.007,13 59,26% 

3 Despeses financeres 377.846,45 1,20% 300,00 0,44%   378.146,45 1,20% 
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4 Transferències corrents 2.222.089,70 7,07% 22.000,00 32,24% -8498 2.235.591,70 7,10% 
6 Inversions reals 1.635.549,68 5,21% 0,00 0,00%   1.635.549,68 5,20% 

7 
Transferències de 
capital 4.580.614,23 14,58% 0,00 0,00%   4.580.614,23 14,55% 

8 Actius financers 30.000,00 0,10% 0,00 0,00%   30.000,00 0,10% 
9 Passius financers 528.611,93 1,68% 0,00 0,00%   528.611,93 1,68% 

 TOTAL 31.419.417,69 100,00% 68.246,00 100,00% -8498 31.479.165,69 100,00% 
 
 

 
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 relació de llocs de treball 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 presentació del pressupost, indicant el pressupost amb xifres 
globals, la comparació amb anys anteriors, el desglossament per capítols, la distribució 
en percentatges dels ingressos i despeses, i finalment els objectius pressupostaris 
més importants de cada Departament. 
 
Intervé el Sr. Josep Valls, que com a responsable del Departament d’Organització 
Interna fa una explicació de cadascun dels imports consignats en el total dels capítols 
d’ingressos i despesa.  
 
Els ingressos s’han pressupostat conforme la liquidació del 2010 i previsió de 
tancament de 2011, més els increments previstos a les ordenances fiscals 2012. 
 
Les despeses s’han ajustat al nivell d’ingressos que es preveu obtenir durant l’exercici, 
i s’han pressupostat els imports necessaris per fer front a les despeses derivades de 
personal, contractes i operacions de crèdit vigents. 
 
L’estalvi corrent és positiu que es destinarà a finançar parcialment les inversions 
previstes al pressupost. 
 
L’endeutament és un 28% dels ingressos corrents liquidats en l’últim exercici.  
 
Cal afegir a aquest pressupost el del patronat del castell de Montsoriu que s’ha 
elaborat a partir de les dades de venda d’entrades de visitants al Castell i altres 
aportacions. 
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Seguidament dóna dades en relació als ràtios legals i els objectius d’estabilitat 
pressupostària, que es compleixen sense excepció.  
 
Intervé el Sr. Joan Salmerón pregunta en relació a alguns dubtes del pressupost. 
El primer és en relació a l’amortització de places de treball i la creació de noves 
places. 
 
Entenen que les que s’incrementen són per la incorporació de personal de Blanes per 
la gestió tributària. 
 
Pregunta també perquè el crèdit de 10.000 000 milions per la delegació de Blanes no 
apareix al pressupost. 
 
En relació a l’apartat de despeses del govern comarcal del pressupost hi ha un 
increment de 22.000 euros i donat que en el moment actual no és positiu incrementar 
la despesa política, demana la màxima transparència perquè la gent ho entengui. 
Entén també que el Consell Comarcal no té uns deutes exhorbitats però que s’ha de 
donar exemple. Demanen fins i tot renunciar assistir tots els consellers a la comissió 
informativa i que es fes per representació. 
 
Pregunta si aquells que tenen retribució del Consell Comarcal també la tenen dels 
seus ajuntaments. 
 
Constata que les retallades van orientades en allò que afecta més a les persones, és 
una realitat difícil de pair, però que cal posar-la de manifest. 
 
Per últim demana informació els comptes de Nora, el Consorci de Benestar Social i 
altres ens participats pel Consell Comarcal. 
 
El president respon que es facilitarà aquesta última informació demanada en relació 
als ens participats pel Consell Comarcal. 
 
En relació a la despesa de personal polític justifica que s’ha incrementat un membre 
als òrgan de govern i s’ha incrementat la despesa de cotització social del president ja 
que en la legislatura anterior la retribució del president no cotitzava a la seguretat 
social. Afegeix que en el seu cas personal va renunciar a la retribució de l’Ajuntament 
de Sant Hilari. 
 
El Sr. Josep Valls contesta que cal ressaltar que en el pressupost de l’any 2011 la gran 
part de les indemnitzacions dels consellers estaven al capítol 2 i s’han pressupostat 
totes al capítol 1.  
 
En relació a la plantilla de personal exposa que segons figura a l’informe de gerència 
hi ha programes que s’han reduït i altres que s’han augmentat, i que aquest fet 
impacte en la contractació de personal temporal del Consell Comarcal. 
 
En relació a la pòlissa de tresoreria del servei de gestió tributària respon que al tractar-
se d’una pòlissa no afecta al pressupost per la seva durada inferior a un any. 
 
Les retallades al pressupost venen condicionades per l’obtenció d’altres 
administracions i per tant si aquestes es veuen afectades cal fer les polítiques 
oportunes per reduir la despesa igual que s’ha reduït l’ingrés. 
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El Sr. Joan Salmerón es reafirma en les manifestacions efectuades, i es lamenta 
novament de les retallades socials, malgrat estiguin fora del control del consell. 
 
En relació a les amortitzacions de personal demana que es justifiquin determinats 
casos que no queden prou aclarit a l’informe de gerència. 
 
També indica que s’ha reduït la despesa en el servei de menjador escolar 
 
El Sr. Josep Valls respon que a l’expedient del pressupost hi figura l’informe de 
gerència amb la justificació de l’amortització de cada lloc de treball. 
 
El Sr. Enric Martínez demana que les beques de menjador es donin a aquells pares 
que estiguin treballant i s’afinin els criteris de concessió de beques 
 
Considera que la partida de dietes i desplaçaments del personal del Consell Comarcal 
de 43.000 euros és molt elevada i s’hauria de reduir. 
 
El president contesta que les beques de menjador s’atorguen de conformitat amb les 
bases aprovades pel ple i que en el seu moment podran discutir aquest tema. 
 
En relació a les dietes i desplaçament són per tot el personal d’acord amb les 
condicions de treball vigents. 
 
El Sr. Enric Martínez demana una contenció en la gestió d’aquesta despesa.  
 
Intervé el Sr. Joan Colomer exposa que la informació ha arribat de forma interrumpuda 
i per tant han tingut poc temps per analitzar la documentació presentada. No s’ha 
explicat perquè s’han realitzat les modificacions a la plantilla. Relacionat amb el 
personal si hi ha hagut modificacions en les retribucions del personal. 
 
En relació al patronat del castell de Montsoriu el pressupost 2011 estava 
desproporcionat en relació amb els ingressos que no s’han executat en 
aproximadament 100.000 euros. El pressupost 2012 sembla més ponderat, però 
pregunta com s’eixugarà el dèficit previsible del Patronat del Castell. 
 
El president contesta que el dimecres de la setmana anterior es va fer arribar la 
documentació íntegre a excepció de les modificacions previstes per la delegació de 
l’Ajuntament de Blanes. 
 
En relació al personal exposa que el motiu de l’amortització de places és que s’han 
reduït programes i per aquest motiu no es poden finançar places. 
 
Exposa també, en relació al pressupost del castell, que l’any passat es va tenir una 
visió molt optimista en relació a l’obertura del castell, però que la despesa de guiatges 
anava lligada a l’obtenció dels ingressos. Per tant la liquidació sortirà equilibrada. 
 
El president respon en relació al possible dèficit que el patronat està format per 
diferents administracions i que un cop tancat el pressupost es decidirà com s’eixuga 
entre tots els seus membres. 
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El Sr. Joan Colomer esmenta que no es queixa en relació a la qualitat de la informació 
sinó pel poc temps que han tingut per analitzar-la. 
 
El president exposa que ens trobem davant una situació excepcional i que aquest ple 
s’ha convocat amb només una setmana d’antel·lació per les festes de Nadal. 
 
El Sr. Marc Fuertes intervé manifestant que li pot facilitar quina despesa és justa  
 
S’abstindran de la votació perquè no han pogut analitzar el pressupost donada la seva 
complexitat. Afegeix que no tenen desconfiança amb els serveis tècnic i d’intervenció 
del Consell Comarcal però no és així amb el Sr. Josep Valls, responsable d’hisenda, 
del qual expressa que no li mereix cap confiança 
 
El Sr. president expressa la seva decepció per la intervenció del Sr. Fuertes perquè 
entén que es tracta d’un atac personal al conseller d’hisenda, i li demana que no es 
torni a repetir en les sessions plenàries.  
 
El Sr. Valls expressa que el Sr. Fuertes li fa fàstic, i que es tracta que sigui un fastigós, 
sinó que la seva intervenció li fa fàstic.  
 
El Sr. Fuertes respon al Sr. Valls que no és la seva intenció traslladar al Consell 
Comarcal traslladar cap problema, però que no creu en la honorabilitat del Conseller.   
 
Intervé el Sr. Martí Nogué demana que la informació es remeti abans de la comissió 
informativa i no després i també demana que la informació dels pressupostos es tracti 
a través d’un grup de treball reduït de consellers, a fi i efecte que es pugui tractar amb 
tranquil·litat. 
 
El president respon que els pressupostos s’elaboren a través de comissions a nivell 
tècnic abans de fer la proposta i que cares l’any vinent s’intentarà tenir reunions amb 
els caps de departament del Consell per participar en la redacció del pressupost.   
 
Finalment demana un vot de confiança en la gestió dels tècnics i directrius polítiques 
del Consell Comarcal. 
 
Entra a la sala la Sra. Ruth Rosique. 
 
Votacions 
S’aprova la proposta modificada amb els següents vots 
Vots a favor: 18 ( CIU i ERC) 
Vots en contra: 2 ( ICV) 
Abstencions: 12 ( PSC, MILLOR, PP  i I-SELVA) 
 
 
3.3 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Trib utària per l'any 2012    
 
Relació de fets 
   
El Servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva disposa entre els seus 
serveis als ajuntaments que li han delegat les competències de la gestió recaptatòria 
dels diferents ingressos de dret públic de la possibilitat de concedir bestretes de la 
recaptació futura dels ingressos delegats. La concessió d’aquestes bestretes suposa 
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un descompassament entre la data del pagament de la bestreta i l’efectiva recaptació 
dels ingressos delegats, determinant una manca de liquiditat a la tresoreria del Consell 
Comarcal de la Selva durant aquest període. A aquest efecte cal concertar una 
operació de tresoreria a curt termini per un import màxim de 8.000.000 €, que restarà 
afectada a la concessió de bestretes dels ingressos de dret públic delegats pels 
municipis de la comarca. 
Aquesta xifra s’ha determinat tenint en compte l’acord de delegació de competència de 
l’ajuntament de Blanes de data 12 de desembre de 2011. 
   
La Tresorera ha emès informe en el qual proposa les següents condicions financeres 
per realitzar la operació: 
   

- Crèdit màxim autoritzat: 8.000.000 
-     Entitats : Catalunya Caixa i BBVA. 
- Tipus d’interès i marge: segons oferta 
- Termini: 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012 
- Comissió d’obertura: segons oferta 
- intervenció: Secretari de la corporació 

   
L’interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència, condicions 
i legalitat de l’operació que s’ha de concertar. 
   
Fonaments de dret  
   
D’acord amb l’article 51 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, per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini. 
Aquesta operació està emparada a l’article 149 del Text refós per tractar-se de 
bestretes de recaptació dels municipis de la comarca. 
  
El Consell Comarcal té el pressupost de l’exercici en curs aprovat. . L’operació es 
planteja per tenir vigència en l’exercici 2012. A data 1 de gener de 2012 es preveu que 
el Consell tingui aprovat inicialment el Pressupost de 2012 i en fase d’informació 
pública. 
   
Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna 
adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes 
de la Llei de contractes del sector públic quant a la preparació i adjudicació. La 
concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en 
aquest cas el Ple del Consell, que podrà fer-ho directament, sense cap més 
condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i 
bona administració i economia de mitjans. 
 
L’import d’aquests 8.000.000 € representa un 27,25 % dels recursos corrents liquidats 
en l’exercici 2010 ( caps 1 a 5 . 29.358.937,66 € ). 
Al superar el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior, d’acord amb 
l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar 
l’operació de crèdit a curt termini és el Ple del Consell Comarcal de la Selva per 
majoria absoluta dels membres presents. 
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Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell del Consell Comarcal de la Selva 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Autoritzar la concertació de les següents operacions de tresoreria, amb les 
següents condicions bàsiques, conjuntament a les que consten a les ofertes 
presentades : 
 
Operació 1 
Entitat: BBVA 
Import: 6.000.000 € 
Tipus d’interès : EURIBOR 3 mesos + 4 
Comissió obertura : 0,50 % 
Comissió no disponibilitat : 0,50 % trimestral 
Formalització : Secretari Consell Comarcal. 
 
Operació 2 
Entitat: Catalunya Caixa 
Import: 2.000.000 € 
Tipus d’interès : EURIBOR 12 mesos + 3,15 
Comissió obertura : 0,65 % 
Comissió no disponibilitat : 0,10 % trimestral 
Formalització : Secretari Consell Comarcal. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 
deu primers dies del mes següent a la formalització. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura dels documents necessaris fins a la 
formalització de les operacions. 
  
Intervencions: 
El Sr. Josep Valls exposa el contingut de la proposta i dels objectius d’aquesta pòlissa. 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 32 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
 
3.4 Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'any 2012     
 
Relació de fets  
 
Aprovada per mitjançant d’acord de Ple de data 27 de setembre de 2011 la modificació 
de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2012, i dins del 
termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions al seu contingut. 
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El cap del departament d’organització de l’entorn i el territori ha emès informe en el qual 
posa de manifest la oportunitat de modificar la quota aprovada provisionalment relativa a 
la ordenança fiscal T- 07 reguladora de la taxa de Protecció mediambiental  per tal de 
disminuir el seu import. Juntament amb l’informe s’acompanya estudi de costos que 
justifica la reducció de la quota. 
 
Les quotes aprovades provisionalment relatives a l’ordenança esmentada són les 
següents: 
 
Tractament de la fracció orgànica municipal.  
 

• Municipis de la Selva adherits al servei comarcal de recollida FORM 
(NORA,SA) 

 Percentatge d’impropis 
Tipus 
FORM 

0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 

FORM 
estàndar 

82,61€/Tn 93,28€/Tn 103,94€/Tn 114,60€/Tn 125,26€/Tn 

FORM 
pastosa (*) 

96,62€/Tn 107,28€/Tn 117,95€/Tn 128,60€/Tn 139,26€/Tn 

 
 

• Municipis de la Selva no adherits al servei comarcal de recollida FORM  
 Percentatge d’impropis 
Tipus 
FORM 

0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 

FORM 
estàndar 

83,91€/Tn 94,58€/Tn 105,24€/Tn 115,90€/Tn 126,57€/Tn 

FORM 
pastosa (*) 

97,92€/Tn 108,58€/Tn 119,28€/Tn 129,91€/Tn 140,57€/Tn 

 
• Municipis fora de la comarca de la Selva  

 Percentatge d’impropis 
Tipus 
FORM 

0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 

FORM 
estàndar 

86,97€/Tn 97,64€/Tn 108,29€/Tn 118,95€/Tn 129,62€/Tn 

FORM 
pastosa (*) 

100,98€/Tn 111,63€/Tn 122,30€/Tn 132,96€/Tn 143,62€/Tn 

 
(*) Correspon a la fracció orgànica amb una densitat superior a 0,65 Kg/l. 
 
Aquestes quotes es modificaran d’acord amb el redactat que consta a la part dispositiva 
d’aquesta proposta. 
 
Fonaments de dret  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta 
l’acord definitiu següent: 
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Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els termes que consten en 
l’acord provisional adoptat pel Ple de data 27 de setembre de 2011, amb les següents 
modificacions: 
 
- 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 
 
- Ordenança fiscal núm. T-01: taxa per a l’expedició de documents i per activitats 
juridico administratives 
 
- Ordenança fiscal núm. T-02: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses amb incidència ambiental 
 
- Ordenança fiscal núm. T-03: Taxa per la inspecció administrativa de les instal·lacions 
destinades a infants i joves, a centres d’ensenyament i entitats, associacions i grups 
d’infants i joves per la realització d’activitats educatives en  el temps lliure i activitats de 
lleure 
 
- Ordenança fiscal núm. T-04: Taxa per la prestació del servei d’assistència i 
assessorament jurídic i administratiu a les corporacions, entitats públiques i privades i 
a particulars 
 
- Ordenança fiscal núm. T-05: Redacció de projectes 
 
- Ordenança fiscal núm. T-06: Per la prestació del servei d’assistència i assessorament 
de serveis tècnics 
 
- Ordenança fiscal núm. T-07: Protecció mediambiental 
 
Redactat definitiu de les modificacions de l’ordenança: 
 
Article 3. Quantia 
 
� Abocador de Lloret de Mar  60,90 €/Tn 

Taxa Consell Comarcal 48,90 €/Tn 
Cànon  12,00 €/Tn 

 
Tractament de la fracció orgànica municipal.  

 
• Municipis de la comarca de la Selva  
        
 % d'impropis presents a la FORM   
Tipus FORM 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25%   

FORM 
estàndar        70,97          80,11          89,25          98,38         107,53     
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FORM pastosa 
(*)        82,30          94,49         106,67         118,86         131,05     

        
• Municipis fora de la comarca de la Selva  
        
 % d'impropis presents a la FORM   
Tipus FORM 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25%   

FORM 
estàndar        73,97          83,11          92,25         101,38         110,53     

FORM pastosa 
(*)        85,30          97,49         109,67         121,86         134,05     

        
(*) Correspon a la FORM amb una densitat superior a 0,65 Kg/l  
        

 
 
L’índex d’impropis es determinarà mitjançant la caracterització oficial que realitza 
l’Agència de Residus de Catalunya de la FORM aportada per cada municipi. Aquesta 
determinació tindrà una vigència mínima de tres mesos o el termini comprès entre 
caracteritzacions. L’ajuntament o bé el Consell Comarcal podran realitzar, al seu 
càrrec, les caracteritzacions de comprovació que creguin necessàries prèvia sol·licitud. 
 
Tractament de la fracció vegetal: 
Restes vegetals 46,74 €/Tn 
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 78,63€/Tn 
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 80,11€/Tn 
Preu de venda de fracció vegetal excedent triturada 14,13 €/Tn 

 
 
Servei comarcal de compostatge casolà 
 

• Per aquells municipis que el compostatge casolà és l’únic sistema de gestió de 
la FORM: 

 

MUNICIPI TOTAL 
(€/any) 

Brunyola 3.590 € 
Massanes 9.454 € 
Osor 6.002 € 
St. Feliu de Buixalleu 12.623 € 
Susqueda 6.329 € 

 
• Visites de seguiment de compostatge casolà: 13,37 euros/visita realitzada 

 
- Ordenança fiscal núm. T-08: Ús privatiu de les dependències del Consell Comarcal 
 
- 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 
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- Ordenança fiscal núm. T-10: Taxa per l’ús de les instal·lacions i per la prestació de 
serveis relacionats amb el sanejament en alta 
 
- Ordenança fiscal núm. P-02: Preu públic de material i equipament 
 
- Ordenança fiscal núm. P-05: Preu públic per la prestació de serveis a particulars al 
centre d’acolliment d’animals de la Selva 
 
Segon.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les 
mateixes que a continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 2: 
 
- Ordenança Fiscal núm. T-11, reguladora de taxa del servei de redacció de plans 
municipals de protecció civil 
 
- Ordenança Fiscal núm. T-12, reguladora de la taxa del servei de redacció i 
homologació de plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals 
 
- Ordenança Fiscal núm. T-13, reguladora de la taxa del servei de recollida i acolliment 
d’animals abandonats 
 
- Ordenança Fiscal núm. T-14, reguladora de la taxa per la tramitació de llicències i 
altres activitats en matèria d’urbanisme   
 
Tercer -  Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així 
com el text íntegre de les modificacions aprovades. 
 
 
Intervencions: 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 20 ( CIU, ERC i I-SELVA) 
Vots en contra:  
Abstencions: 12 ( PSC, PP, ICV, MILLOR) 
 
 
3.5 Acceptació de la delegació de la gestió tributà ria i recpatatòria d'un ingrés de 
dret públic local de l'Ajuntament de Riells i Viabr ea    
 
El president sotmet a informe la següent proposta d'acord 
 
Relació dels fets 
 
En data 7 de novembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Riells i Viabrea ha delegat 
en el Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). 
 
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents: 
• Pràctica de liquidacions (liquidacions d’ingrés directe i rebuts periòdics) 
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• Aprovació de liquidacions i de padrons 
• Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris 
• Concessió o denegació de beneficis fiscals 
• Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anterioment 
 
La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les 
funcions següents: 
• Notificació i cobrament en període voluntari 
• Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves 
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 
 
Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer . Acceptar la delegació de la gestió tributària i recaptatòria de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions: 
No n’hi ha 
 
 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 32 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
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3.6 Acceptació de la delegació de la gestió recapta tòria d'un ingrés de dret 
públic local de l'Ajuntament de Riudarenes     
 
 
Exp. núm.: 2011/2159    
 
Relació dels fets 
 
En data 20 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Riudarenes ha delegat en 
el Consell Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria de la taxa per a l’assignació i 
manteniment de bústies (Ordenança fiscal núm. 7, Epígraf 5è). 
 
La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les 
funcions següents: 
 
• Notificació i cobrament en període voluntari 
• Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves 
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 
 
Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Acceptar la delegació de la gestió recaptatòria de la taxa per a l’assignació i 
manteniment de bústies (Ordenança fiscal núm. 7, Epígraf 5è) de l’Ajuntament de 
Riudarenes. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions: 
No n’hi ha 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 32 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
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3.7 Modificació de l'ordenança general de gestió, r ecaptació i inspecció dels 
ingresso de dret públic municipals la gestió dels q uals ha esta delegada la 
Consell Comarcal de la Selva. Articles modificats: art. 58 punts 3 i 7 i art. 61 
punts 1, 2, i 3     
 
Relació dels fets 
 
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.  
 
Es proposa la modificació de diversos punts dels articles 58 (sol·licituds d’ajornaments 
i fraccionaments) i 61 (garanties i recursos), amb l’objectiu –respectivament- de fixar 
un nou marc que doni més facilitats a la ciutadania per al compliment de les seves 
obligacions i per precisar determinats aspectes relatius a les garanties a aportar, quan 
aquestes siguin necessàries. 
 
Acords 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
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 punt 3 de l’article 58 (sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments), que 
tenia la redacció següent: 
“3. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 
a) Els deutes d’import fins a 6.000,00 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un 
període màxim de 12 mesos. 
b) Si l’import és superior a 6.000,00 euros, els terminis concedits poden ser fins a 18 
mesos.” 
 
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació: 
“3. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 
a) Els deutes d’import fins a 1.500,00 euros podran ajornar-se i fraccionar-se per un 
període màxim de 12 mesos. 
b) Els deutes d’imports de més de 1.500,00 euros i fins a 6.000,00 euros podran  
ajornar-se i fraccionar-se per un període màxim de 18 mesos. 
c) Si l’import és superior a 6.000,00 euros, els deutes podran ajornar-se i fraccionar-se 
per un període màxim de 24 mesos.” 
 
2. Es modifica el punt 7 de l’article 58 (sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments), que 
tenia la redacció següent: 
“7. Les sol·licituds reiteratives d'ajornaments o fraccionaments ja denegats prèviament 
seran inadmeses, d'acord amb el que disposa l'article 47 RGR.” 
 
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació: 
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“7. Les sol·licituds reiteratives d'ajornaments o fraccionaments ja denegats prèviament 
seran inadmeses quan aquestes no continguin modificacions substancials en relació 
amb la sol·licitud prèviament denegada i, en particular, quan la reiteració esmentada 
tingui per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la recaptació, 
d'acord amb el que disposa l'article 47 RGR.” 
 
3. Es modifiquen els punts 1, 2 i 3 de l’article 61 (garanties i recursos), que tenien la 
redacció següent: 
“1. S’acceptaran les garanties següents: 
a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels interessos de 
demora que origini l’ajornament, més un 25 per 100 de la suma de les dues partides, 
per un termini indefinit, amb la renúncia de l’entitat citada a qualsevol benefici, sobretot 
el de l’excusió prèvia de béns. 
b) Qualsevol altra garantia de les que preveu l’art. 82 de la LGT. 
 
2. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada documentalment, mitjançant un 
informe dels serveis socials competents o un modus similar), es podrà dispensar 
d’aportar la garantia, o bé si hi ha autorització escrita de l’Ajuntament titular del crèdit. 
En tot cas, i sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de 
l’Ajuntament titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del 
deute sigui inferior a 6.000,00 euros i el termini de l’ajornament o fraccionament no 
excedeixi d’un any, amb l’acumulació dels deutes que tinguin un fraccionament o 
ajornament vigents per al càlcul d’aquest límit. 
 
3. Quan s’hagi realitzat l’anotació preventiva d’embargament al registre públic d'uns 
béns de valor suficient, es considerarà que el deute està garantit i no serà necessari 
aportar una nova garantia.” 
Aquests punts queden amb la redacció que es detalla a continuació: 
 
“1. S’acceptaran les garanties següents: 
a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import principal del deute i els 
interessos de demora que origini l’ajornament o el fraccionament, més un 25 per 100 
de la suma de les dues partides, per un termini indefinit, amb la renúncia de l’entitat 
citada a qualsevol benefici, sobretot el de l’excusió prèvia de béns. La vigència 
d’aquest tipus de garantia haurà d’excedir com a mínim en 6 mesos al venciment del 
termini o terminis garantits. 
b) Qualsevol altra garantia de les que preveu l’art. 82 de la LGT, que igualment 
cobreixi l’import principal i els interessos de demora que origini l’ajornament o el 
fraccionament, més un 25 per 100 de la suma de les dues partides. 
 
2. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada documentalment, mitjançant un 
informe dels serveis socials competents o un modus similar), es podrà dispensar 
d’aportar la garantia, o bé si hi ha autorització escrita de l’Ajuntament titular del crèdit. 
En tot cas, i sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de 
l’Ajuntament titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del 
deute sigui inferior a 6.000,00 euros i el termini no excedeixi de 3 mesos en el cas 
d’ajornament o de 18 mesos en el cas de fraccionament, amb l’acumulació dels deutes 
que tinguin un fraccionament o ajornament vigents per al càlcul d’aquest límit. 
 
3. Quan s’hagi realitzat l’anotació preventiva d’embargament al registre públic d'uns 
béns de valor suficient, sempre que aquests estiguin lliures de càrregues, es 
considerarà que el deute està garantit i no serà necessari aportar una nova garantia.” 
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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 Sr. Josep Valls fa una exposició de la proposta realitzada i els motius que justifiquen 
la seva presentació, tot plegat amb l’objectiu de donar més facilitats als ciutadans per 
fraccionar els pagaments. 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 32 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
 
3.8 Acceptació de  la delegació de la gestió recapt atòria, tributària i inspectora 
de diversos ingressos de dret públic i d’uns encàrr ecs de gestió de l’Ajuntament 
de Blanes 
 
Exp. núm.: 2011/2186 
 
Relació de fets 
 
En data 12 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Blanes ha delegat en el 
Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària, inspectora i recaptatòria (voluntària i 
executiva) de diversos ingressos de dret públic municipals, i també li ha encarregat la 
gestió dels procediments sancionadors per infraccions de trànsit i d’altres ordenances 
municipals, i de la inspecció tributària d’un altre ingrés de dret públic municipal, amb 
efectes des del dia u de gener de 2012. 
 
Les facultats de gestió tributària dels impostos, taxes i preus públics de cobrament 
periòdic i no periòdic abasten els aspectes següents: 

a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Pràctica i aprovació de les liquidacions conduents a la determinació del deute 

tributari. 
c) Publicar els edictes d’aprovació i exposició pública dels  padrons 

corresponents. 
d) Emissió dels documents de cobrament dels rebuts i liquidacions d’ingrés 

directe i la seva notificació. 
e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos regulats en la normativa 

dels tributs i els de caràcter indegut. 
f) Resolució de les reclamacions i recursos que s’interposin contra els actes 

anteriors. 
g) Actuacions per a l’assistència, notificació i informació als contribuents, referides 

a les anteriors matèries. 
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Les facultats d’inspecció tributària dels impostos, taxes i preus públic de cobrament 
periòdic i no periòdic abasten els aspectes següents:  

a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al 
descobriment dels que siguin ignorats per l’Administració. 

b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades 
pels obligats tributaris. 

c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb 
l’aplicació dels tributs, d’acord amb allò que estableixen els articles 93 i 94 de 
la Llei  58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT). 

d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, 
empreses i resta d’elements, quan sigui necessària per a la determinació de 
les obligacions tributàries, essent d’aplicació el que estableixen els articles 
134 i 135 de la LGT. 

e) La comprovació  del compliment  dels requisits exigits  per a l’obtenció de 
beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per a l’aplicació 
de règims tributaris especials. 

f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores 
sobre els seus drets i obligacions tributàries i la forma de compliment 
d’aquestes últimes.  

g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de 
comprovació i investigació. 

h) La realització  d’actuacions de comprovació limitada, segons el que 
estableixen els articles 136 a 140 de la LGT. 

i) L’assessorament i informe als òrgans de l’administració municipal. 
j) La realització de les intervencions tributàries  de caràcter permanent  o no 

permanent , que es regiran per allò que disposi en la seva normativa 
específica i, en defecte de regulació expressa, per les normes del capítol IV 
de la LGT amb exclusió de l’article 149. 

k) La resta que s’estableixin  en altres disposicions o siguin encomanades per 
les autoritats competents. 

 
Les facultats de recaptació en període voluntari tant de deutes per rebut, com de 
liquidacions d’ingrés directe i, en el seu cas, d’autoliquidacions, abastaran totes les 
actuacions que comprengui la gestió recaptatòria d’acord amb la legislació aplicable i, 
en tot cas, les següents: 

a) Fixar  terminis de cobrament en període voluntari relatius als deutes per rebut, 
prèvia aprovació per part de l’Ajuntament de la proposta del Consell.  

b) Establir, en cas de ser necessari, itineraris de cobrança. 
c) Publicar els edictes de cobrament i, en el seu cas, itineraris de cobrança. 
d) Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats col·laboradores i 

establir els límits i condicions de la col·laboració. 
e) Recepció i gestió de les ordres de domiciliació. 
f) Expedir  relacions certificades de deutors per rebuts i per liquidacions d’ingrés 

directe. 
g) Gravació de les dades de liquidació en relació amb figures impositives de les 

quals no s’ha delegat la gestió, proporcionades per l’Ajuntament mitjançant els 
corresponents acords de liquidació per a la seva emissió. 

h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments. 
i) Realització de compensació de deutes que l’Ajuntament pogués acordar. 
j) Rebre i custodiar garanties de deutes o la seva dispensa. 

      k)    Acords  de baixa de rebuts i liquidacions per causes justificades.  
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Les facultats de recaptació en via executiva, a títol enunciatiu  i no limitador, són  les 
següents: 

a) Determinar les entitats financeres col·laboradores de la recaptació executiva. 
b) Editar -quan sigui procedent- i notificar la provisió de constrenyiment, i resoldre 

–quan sigui procedent- els recursos contra aquest acte administratiu. 
c) Liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora 

i costes. 
d) Emetre documents cobratoris i acreditació dels pagaments. 
e) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments. 
f) Rebre i custodiar  garanties de deutes o dispensar-les. 
g) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
h) Dictar acords de derivació de procediment. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats 
j) Tramitar íntegrament els procediments de subhasta. 
k) Acordar la suspensió dels procediments de constrenyiment en les condicions 

que es determinin per instrucció tècnica. 
l) Resoldre terceries de domini i millor dret. 
m) Proposar l’adjudicació de béns a l’Ajuntament, expedint les certificacions 

necessàries per a la seva inscripció en els registres públics.  
 

 L’encàrrec de gestió de les sancions i la seva recaptació, abastarà els aspectes 
següents:  

a) Recepció i tractament dels butlletins de denúncia. 
b) Recerca de titulars a través de la connexió automàtica amb la DGT. 
c) Càrrega del fitxer de titulars. 
d) Generació del fitxer de denúncia i/o requeriment. 
e) Notificació de denúncies i/o requeriments. 
f) Entrada de resultats de notificació. 
g) Generació del Decret sancionador en els supòsits escaients. 
h) Generació del fitxer de sancions, a més de la notificació i entrada dels resultats. 
i) Assessoria jurídica amb relació a al·legacions i recursos. 
j) Cobrament en període voluntari.  
k) Informes de gestió segons les necessitats de l’Ajuntament.  
  

Tot això, sense perjudici de les particularitats per a l’exercici de funcions relatives a 
alguns ingressos de dret públic locals que es detallen en el conveni regulador entre 
ambdues administracions, que recull els punts bàsics de la proposta efectuada pel 
Consell Comarcal de la Selva i ja ha estat aprovat per l’Ajuntament de Blanes amb 
número 201100366. 
 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós 
sobre organització comarcal de Catalunya, i  7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que 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, inspecció i recaptació. 
 
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, configura l’encàrrec 
de gestió intersubjectiu com una tècnica de transferència de funcions materials 
administratives en què l’Administració que fa l’encàrrec manté la facultat de dictar les 
resolucions o acords que corresponguin. 
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El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
Acords 
 
En conseqüència es propasa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.  Acceptar la delegació efectuada per l’Ajuntament de Blanes –amb efectes a 
partir de l’u de gener de 2012- relativa a la gestió tributària dels ingressos de dret 
públic següents: 

- Impost sobre béns immobles. 
- Impost sobre activitats econòmiques. 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic, excepte 

taxes d’ocupació de la via pública, instal·lacions de fira, servei de 
distribució  i subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram, 
servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries  domèstiques. 

- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic, excepte 
contribucions especials, taxes biblioteca, retirada de vehicles  de la via 
pública, llicències d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer, ocupación de 
via pública en zona blava, utilització piscina, escoles bressol, càtering, 
casals de joventut i d’esports, utilització instal·lacions esportives, serveis 
en el cementeri municipal i altres serveis funeraris, altra recollida de 
residus, venda de revistes i altres publicacions, serveis esportius.    

 
Segon.  Acceptar la delegació efectuada per l’Ajuntament de Blanes –amb efectes a 
partir de l’u de gener de 2012- relativa a la inspecció tributària dels ingressos de dret 
públic següents: 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic, amb les 

excepcions previstes en el punt primer d’aquest acord i també de 
l’impost sobre béns immobles, per ésser competència de la Gerència 
Territorial del Cadastre. 

- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic, amb les 
excepcions previstes en el punt primer d’aquest acord.  

 
Tercer.  Acceptar la delegació efectuada per l’Ajuntament de Blanes –amb efectes a 
partir de l’u de gener de 2012- relativa a la recaptació voluntària dels ingressos de dret 
públic següents: 

- Impost sobre béns immobles. 
- Impost sobre activitats econòmiques. 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Sancions de qualsevol naturalesa. 
- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic, amb les 

excepcions previstes en el punt primer d’aquest acord. 
- Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic, amb les 

excepcions previstes en el punt primer d’aquest acord. 
 

Quart.  Acceptar la delegació efectuada per l’Ajuntament de Blanes –amb efectes a 
partir de l’u de gener de 2012- relativa a la recaptació executiva de tots els ingressos 
de dret públic local, inclosos els ingressos de naturalesa pública de carácter urbanístic 
i les quotes adreçades al compliment de finalitats d’interès públic que han estat 
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exigides  per les entitats urbanístiques col·laboradores de l’Administració, quan 
aquestes opten per sol·licitar que s’actuï mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Cinquè.  Acceptar els encàrrecs de gestió efectuats per l’Ajuntament de Blanes –amb 
efectes a partir de l’u de gener de 2012- relatius a les matèries següents, conservant 
l’Ajuntament la titularitat de la competència: 

- Procediments sancionadors per infraccions de trànsit i d’altres 
ordenances municipals. 

- Inspecció tributària de l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Sisè . Facultar el president, tan àmpliament com en dret sigui possible, per 
desenvolupar i dur a terme tots els acords que s’acaben d’esmentar, mitjançant la 
signatura del conveni regulador aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Blanes amb 
número 201100366, que recull els punts bàsics de la proposta efectuada pel Consell 
Comarcal de la Selva, relatiu a l’abast, contingut, condicions i vigència de la delegació i 
l’encàrrec de les facultats mencionades en els punts anteriors. 
 
Setè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 

ANNEX 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BLANES I EL CONSELL C OMARCAL DE LA DE LA 
SELVA QUE REGULA LES FACULTATS EN MATERIA DE GESTIÓ , INSPECCIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRE SSOS DE DRET PÚBLIC. 
 
 
JOSEP MARIGÓ I COSTA, Alcalde de l’Ajuntament de Blanes, assistit pel Secretari General de 
la Corporació. i que dona fe d’aquest acte 
 
ROBERT FAURIA DANÉS, president del Consell Comarcal de la Selva, assistit pel Secretari 
General de la Corporació. I que dona fe d’aquesta acte 
 
Ambdós degudament facultats pels Plens de les respectives Corporacions. 
 
DIUEN 
 
El RDL  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLHL), atribueix a les entitats locals determinades facultats de gestió, 
inspecció tributaria així com les de recaptació de tributs i altres  ingressos de dret públic. 
 
La complexitat que la realització d’aquestes funcions comporta i al mateix temps la rellevància 
dins del més ampli àmbit de l’ hisenda local, aconsella l’ utilització  de formules que permetin un 
eficaç i 
adequat exercici  de les facultats esmentades, dins dels sistemes que per a aquesta finalitat 
preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient la delegació d’aquestes funcions en el Consell Comarcal de la Selva i 
essent ajustada a dret l’ esmentada delegació en virtut del que queda establert en l’article 7è 
del TRLHL i en l’article 106.3 de la Llei de Bases de règim local, article 15 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (en relació amb els encàrrecs de gestió), i en l’article 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  
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Atorguen el present  CONVENI, de conformitat amb els següents PACTES                  
 
PRIMER:  Objecte de la delegació   
 
L’AJUNTAMENT DE BLANES  delega en EL CONSELL COMARC AL DE LA SELVA  les 
facultats que aquest Ajuntament te atribuïdes en les matèries que a continuació es detallen, a 
l’empara del que queda establert en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de règim local  i en 
l’article 7è del TRLHL, amb l’abast, contingut, condicions i vigència que s’estableixen en el 
present acord i amb reserva a favor de l’Ajuntament de Blanes de les facultats de control i 
seguiment de l’exercici de les competències delegades.  
 

a) Gestió tributària de: 
  

-Impost sobre béns immobles. 
-Impost sobre activitats econòmiques. 
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic, excepte taxes d’ocupació 
VP instal·lacions de fira, servei de distribució  i subministrament d’aigua potable, servei 
de clavegueram, servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries  
domèstiques.   
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic, excepte Contribucions 
especials, taxes biblioteca, retirada de vehicles  de la via pública, llicències d’auto- taxi i 
altres vehicles de lloguer, OVP zona blava, utilització piscina, escoles bressol, càtering , 
casals de joventut i d’esports, utilització instal·lacions esportives, serveis en el 
cementeri municipal i altres serveis funeraris, recollida de residus, venda de revistes i 
altres publicacions, serveis esportius.    

 
b) Inspecció tributària de: 

 
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic, amb les excepcions 
previstes en el paràgraf anterior i també de l’ Impost sobre béns immobles, per ésser 
competència d’una altra Administració en l’actualitat. 
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic, amb les excepcions 
previstes en el paràgraf anterior.  

 
c) Recaptació  voluntària de: 

 
-Impost sobre béns immobles 
-Impost sobre activitats econòmiques. 
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter periòdic amb les excepcions 
previstes en el paràgraf a).  
-Altres tributs i ingressos de dret públic de caràcter no periòdic amb les excepcions 
previstes en el paràgraf a).  

 
d) Recaptació en via executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic transferits o de 

gestió municipal, la qual cosa també inclou les quotes adreçades al compliment de 
finalitats d’interès públic que han estat exigides per les entitats urbanístiques 
col·laboradores de l’Administració, quan aquestes opten per sol·licitar que s’actuï 
mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment. 

 
e) Encàrrec de gestió dels procediments sancionadors i de la inspecció tributària de 

l’impost 
sobre activitats econòmiques.         

f)    Recaptació voluntària de sancions de qualsevol naturalesa.  
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SEGON: Contingut i abast de la delegació 
 
1.- Les facultats de gestió tributària  en l’ Impost sobre bens immobles establertes en l’article 77     
del TRLHL, que a títol indicatiu, abastaran: 
  
 

a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Pràctica i aprovació de les liquidacions conduents a la determinació del deute tributari 
c) Publicar els edictes d’aprovació i exposició pública dels  padrons corresponents.  
d) Emissió dels documents de cobrament dels rebuts i liquidacions d’ingrés directe i la seva 

notificació. 
e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos regulats en la normativa del tributs i 

els de caràcter indegut. 
f) Resolució de les reclamacions i recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
g) Actuacions per a l’assistència, notificació i informació als contribuents, referides a les 

anteriors matèries. 
 
 2.-  Amb la finalitat de dotar de la necessària efectivitat la gestió tributària d’aquest impost, es  
delega igualment en el Consell Comarcal de la Selva la facultat d’establir acords o convenis de 
col·laboració amb la Direcció General del Cadastre conduents a la formació del padró de l’ 
impost  en aquest terme municipal i al dictat dels actes administratius que comportin la 
modificació del mateix. 
 
Aquesta facultat es materialitza, d’acord amb el que queda establert en les normes reguladores 
sobre col·laboració de les Administracions Públiques en matèria de gestió cadastral, en la 
possibilitat de convenir amb la Direcció General del Cadastre, l’exercici de diverses 
competències de gestió cadastral, com son a títol indicatiu:     
 

a) La tramitació dels expedients d’alteracions d’ordre  jurídic- transmissions de domini 
(model 901) que es produeixin en els bens immobles de naturalesa urbana en aquest 
terme municipal. 

b) Tramitació dels expedients declaració d’alteraci ons cadastrals relatius a bens 
immobles de naturalesa urbana en aquest terme municipal ( models 902, 903 i 904). 

 
3.-  Les facultats de gestió tributària  en l’ Impost sobre activitats econòmiques establertes en 
l’article 91.2 del TRLHL, que a títol indicatiu, abastaran: 
 

a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Pràctica i aprovació de les liquidacions conduents a la determinació del deute tributari. 
c) Publicar els edictes d’aprovació i exposició pública dels  padrons corresponents. 
d) Emissió dels documents de cobrament dels rebuts i liquidacions d’ingrés directe i la 

seva notificació. 
e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos regulats en la normativa del tributs i 

els de caràcter indegut. 
f) Resolució de les reclamacions i recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
g) Actuacions per a l’assistència, notificació i informació als contribuents, referides a les 

anteriors matèries. 
 
4.-  Les facultats de gestió tributària  en l’ Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
establertes en l’article 97 del TRLHL, que a títol indicatiu, abastaran: 
 

a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Pràctica i aprovació de les liquidacions conduents a la determinació del deute tributari. 
c) Publicar els edictes d’aprovació i exposició pública dels  padrons corresponents. 
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d) Emissió dels documents de cobrament dels rebuts i liquidacions d’ingrés directe i la 
seva notificació. 

e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos regulats en la normativa del tributs i 
els de caràcter indegut. 

f) Resolució de les reclamacions i recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
g) Actuacions per a l’assistència, notificació i informació als contribuents, referides a les 

anteriors matèries. 
 
5.-  Amb la finalitat de dotar de la necessària efectivitat a la gestió tributària d’aquest impost, es 
delega igualment en el Consell Comarcal de la Selva la facultat per establir acords o convenis 
de col·laboració amb la Direcció General de  Trànsit per a la recepció de tot tipus d’informació 
necessària i obligatòria, conduent a la formació del padró de l’ impost en  aquest terme 
municipal, així com la de dictar els actes administratius que comportin la modificació del mateix. 
En aquest sentit a partir de la delegació, el Consell Comarcal de la Selva a través dels seus 
òrgans de gestió tributària i recaptatòria, quedarà autoritzat per a la recepció de tot tipus 
d’informació necessària i obligatòria, sense perjudici de la posterior remissió d’informació a 
l’Ajuntament.  
 
6.- Les facultats de gestió tributària d’altres  impostos, taxes i preus públics de cobrament 
periòdic  i no periòdic, abastaran: 
 

a) Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
b) Pràctica i aprovació de les liquidacions conduents a la determinació del deute tributari. 
c) Publicar els edictes d’aprovació i exposició pública dels  padrons corresponents. 
d) Emissió dels documents de cobrament dels rebuts i liquidacions d’ingrés directe i la 

seva notificació. 
e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos regulats en la normativa del tributs i 

els de caràcter indegut. 
f) Resolució de les reclamacions i recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
g) Actuacions per a l’assistència, notificació i informació als contribuents, referides a les 

anteriors matèries. 
 
7.- Les facultats d’inspecció tributària dels impostos, taxes i preus públic de cobrament periòdic 
i no periòdic, llevat de l’ Impost sobre bens immobles per ésser competència d’altra 
administració en l’actualitat, abastaran:  
 

a) L’ investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributaries per al descobriment 
dels que siguin ignorats per l’administració. 

b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels 
obligats tributaris. 

c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels 
tributs, d’acord amb el que queda  establert en els articles 93 i 94 de la Llei  58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària (LGT). 

d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, bens, patrimonis, empreses i 
demes elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions 
tributaries, essent d’aplicació el que queda establert  en els articles 134 i 135 de la 
LGT. 

e) La comprovació  del compliment  dels requisits exigits  per a l’obtenció de beneficis o 
incentius fiscals i devolucions tributaries, així com per a l’aplicació de règims tributaris 
especials. 

f) L’ informació  als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre els 
seus drets i obligacions tributaries i la forma sobre el compliment d’aquests últimes.  

g) La pràctica de les liquidacions tributaries resultants de les actuacions de comprovació 
i investigació. 

h) La realització  d’actuacions de comprovació limitada, conforme al que queda establert 
en els articles 136 a 140 de la LGT. 

i) L’assessorament i informe als òrgans de l’administració municipal. 
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j) La realització de les intervencions tributàries  de caràcter permanent  o no permanent 
, que es regiran per el que disposi en la seva normativa específica i , en defecte de 
regulació expressa, per les normes del capítol IV de la LGT amb exclusió de l’article 
149. 

k) La resta que s’estableixin  en altres disposicions o siguin encomanades per les 
autoritats competents. 

 
 8.- Es delega expressament en el Consell Comarcal de la Selva la facultat per establir acords 
de col·laboració i/o delegació en l’ inspecció de l’ Impost sobre activitats econòmiques amb l’ 
AEAT d’acord amb el previst en les disposicions legals vigents. 
 
9.- Les facultats de recaptació en període voluntari tant de deutes per rebut, com de 
liquidacions d’ingrés directe i, en el seu cas, d’autoliquidacions dels conceptes detallats en 
l’apartat 1r.c), abastaran totes les actuacions que comprengui la gestió recaptatòria d’acord 
amb la legislació aplicable i, en tot cas, la següent: 
 

a) Fixar  terminis de cobrament en període voluntari relatives als deutes per rebut, prèvia 
aprovació per part de l’Ajuntament de la proposta del Consell.  

b) Establir, de ser necessari, itineraris de cobrança. 
c) Publicar els edictes de cobrament i, en el seu cas, itineraris de cobrança. 
d) Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats col·laboradores i establir 

els límits i condicions de la col·laboració. 
e) Recepció i gestió de les ordres de domiciliació. 
f) Expedir  relacions certificades de deutors per rebuts i per liquidacions d’ingrés directe. 
g) Gravació de les dades de liquidació  relativa a figures impositives no delegades 

proporcionades per l’Ajuntament mitjançant els corresponents acords de liquidació per 
a la seva emissió. 

h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments. 
i) Realització de compensació de deutes que l’ Ajuntament pogués acordar. 
j) Rebre i custodiar garanties de deutes o la seva dispensa. 

      K)  Generació fitxer impagats per inici via de constrenyiment.  
      l)    Acords  de baixa de rebuts i liquidacions per causes justificades.  
 
10.-Les facultats de recaptació en via executiva a títol enunciatiu  i no limitador son  les 
següents: 
 

a) Determinar les entitats financeres col·laboradores de la recaptació executiva. 
b) Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i resoldre els 

recursos contra aquest acte administratiu. 
c) Liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i 

costes. 
d) Emetre documents cobratoris i acreditació de pagament. 
e) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments. 
f) Rebre i custodiar  garanties de deutes o dispensa-les. 
g) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
h) Dictar acords de derivació de procediment. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de bens embargats 
j) Tramitar integrament els procediments de subhasta. 
k) Acordar la suspensió del procediments de constrenyiment en les condicions que es 

determini per instrucció tècnica. 
l) Resoldre terceries de domini i millor dret. 
m) Proposar l’adjudicació de bens a l’ Ajuntament, expedint les certificacions necessàries 

per a la seva inscripció en els registres públics. L’ Ajuntament, per acordar l’acceptació 
del bé, podrà sol·licitar taxació pericial.  

 
 11.-  L’encàrrec de gestió de les sancions i la seva recaptació, abastarà:  
l 
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a) Recepció i tractament butlletins de denúncia. 
b) Cerca de titulars a través connexió automàtica  DGT. 
c) Càrrega fitxer titulars. 
d) Generació fitxer denúncia i/o requeriment. 
e) Notificació denúncies i/o requeriments. 
f) Entrada resultats notificació. 
g) Generació de decret sanció en els supòsits escaients. 
h) Generació fitxer sancions , notificació i entrada dels resultats. 
i) Assessoria Jurídica amb relació a al·legacions i recursos. 
j) Cobrament en període voluntari.  
k) Generació fitxer impagats per inici via de constrenyiment.  
l) Informes de gestió segons necessitats Ajuntament.  
  

 
    TERCER: Condicions de la delegació. 
 
1.- El Consell Comarcal de la Selva  exercirà les facultats objecte de la present delegació a 
través   
de l’ òrgan que procedeixi conforme a les normes internes de distribució de competències.  
 
2.- Per a l’exercici  de les facultats delegades el Consell Comarcal de la Selva s’atendrà a 
l’ordenament local i a la legislació aplicable d’acord amb l’ establert en la legislació reguladora 
de les hisendes locals, Llei general tributària i reglaments que la desenvolupin, així com a la 
normativa que en matèria de gestió i inspecció tributària i recaptació pugui dictar en ús de la 
seva potestat reglamentària prevista en l’article 106.2 de la Llei de Bases de règim local.  
 
3.- Per l’exercici de les funcions delegades o encarregades en el present acord es percebrà de 
l’Ajuntament de Blanes les contraprestacions econòmiques que es detallen, d’acord amb la 
proposta presentada pel Consell Comarcal de la Selva, fent ús de la previsió continguda en 
l’article 4.9 de la seva Ordenança fiscal núm. T-09. 
       
3.1 Per la prestació de serveis en matèria de gestió cadastral 
 
a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients: 
 
Tramitació d'expedients de manteniment cadastral (iniciats per declaracions voluntàries): 20 
EUR/expedient 
 
- Atenció al públic 
- Omplir formularis 
- Gravació de les dades alfanumèriques 
 
Tramitació d'expedients d’actualització cadastral (iniciats a partir de la detecció d’omissions): 30 
EUR/expedient 
 
- Atenció al públic 
- Omplir formularis 
- Gravació de les dades alfanumèriques 
 
Dibuix i generació de les dades gràfiques 13 EUR/CU-1 
 
b) Per la realització de treballs addicionals: 
 
Treballs de camp per detectar incidències: 1,30 EUR per unitat urbana 
 
- Treball de camp 
- Fotografies digitalitzades de les finques 
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- Revisió de la base de dades cadastral 
 
Resolució de recursos 18 EUR/expedient 
 
3.2 Per la prestació de serveis en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació 
voluntària de multes de trànsit i altres sancions per infraccions diferents 
 
La taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 20% sobre l’import principal de les quantitats 
recaptades en període voluntari, i el 25% sobre l’import principal de les quantitats recaptades 
en període executiu, a més de la quantitat equivalent a la totalitat dels recàrrecs del període 
executiu. 
 
3.3 Per la prestació de serveis en matèria de comprovació limitada i inspecció tributària (inclou 
la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar) 
 
La taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 6% sobre l’import principal recaptat de cada ingrés 
de dret públic. Aquesta taxa no s’aplicarà en els expedients de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), cas en què s’aplicarà la taxa prevista en 
l’apartat 3.4. 
 
3.4 Per la prestació de serveis en matèria de gestió tributària i recaptació voluntària de tributs i 
altres ingressos de dret públic 
 
La taxa a satisfer serà la resultant d’aplicar el percentatge del 2,3% sobre l’import principal de 
les quantitats recaptades en període voluntari i, en el seu cas, sobre el recàrrec per 
extemporaneïtat i l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats en el mateix període, amb 
l’excepció prevista en l’apartat 3.3 en relació amb les liquidacions derivades de procediments 
de comprovació limitada i inspecció tributària, a les quals no s’aplicarà cap percentatge en cas 
de recaptació en període voluntari. 
 
Si l’ajuntament de Blanes, mitjançant l Oficina de l AMIC, col·labora amb el Consell Comarcal 
de forma habitual amb emissió d autoliquidacions, el percentatge anterior es reduirà un 0,1% i 
quedarà fixat en 2,2 %. 
 
Pel que fa a la variació de la taxa i amb la finalitat de servir a la cobertura dels costos del servei 
delegat, cal distingir els supòsits següents: 
 
Primer.- Recaptació 2012 en període voluntari, inclosos recàrrecs i interessos per 
extemporaneïtat en període voluntari : 
 
a) Import igual o inferior a 16 milions d euros : taxa (si es redueix el 0,1% anterior)= 352.000 
euros. 
b) Import de 16 a 17 milions d euros : taxa 2,2% (si es redueix el 0,1% anterior). 
c) Import superior a 17 milions d euros: taxa (si es redueix el 0,1% anterior) = 374.000 + 1% de 
l’import que excedeixi el 17 milions d euros. 
 
Per exemple : Recaptació 2012 en voluntària = 17.500.000 euros 
 
Taxa = 374.000 + 5.000 (1% de 500.000, és a dir, excés de 17.000.000), que equival al 2,166 
% en comptes del 2,3 % 
 
Segon.- Recaptació 2013 i següents : La taxa principal aplicada en 2012 s incrementarà o 
disminuirà, a proposta de la Comissió de Seguiment i prèvia aprovació del òrgans competents 
dels 
dos ens, en funció de la variació, justificada documentalment, dels costos financers, de 
personal o 
d’altres. 
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Les taxes d’aquests serveis es mantindran vigents sempre que el volum d’ingressos delegats 
per 
l’Ajuntament de Blanes justifiqui la seva aplicació. Si el càrrec anual en període voluntari fos 
inferior a 10.000.000 EUR, s’aplicaran les taxes previstes en cada moment en l’Ordenança 
fiscal 
comarcal núm. T-09. I si aquest càrrec anual s’incrementa en el futur de tal manera que sigui 
viable aplicar unes taxes inferiors, el Consell Comarcal de la Selva farà arribar una proposta a 
l’Ajuntament de Blanes en aquest sentit. 
 
3.5. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres ingressos 
de dret públic 
 
La taxa a satisfer serà la quantitat equivalent a la totalitat dels recàrrecs del període executiu, 
excepte en el cas de les multes de trànsit i les altres sancions per infraccions diferents a les de 
trànsit, en què s’aplicarà la taxa detallada en l’apartat 3.2. Els interessos de demora recaptats 
s’ingressaran a l’Ajuntament de Blanes. 
 
En qualsevol cas, 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 l’Ajuntament, si els procediments de subhasta i posterior 
venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a satisfer per part 
d’aquest ens –si accepta les adjudicacions proposades- són les mateixes que en els casos de 
deutes recaptats en període executiu.  
 
En tots els casos anteriors (apartats 3.1 a 3.5), les taxes a percebre per part del Consell 
Comarcal de la Selva per raó de la prestació dels serveis descrits es deduiran de l’import 
recaptat mensualment. 
 
4. El Consell Comarcal de la Selva transferirà a l’Ajuntament de Blanes bestretes mensuals a 
compte de la recaptació dels ingressos que hagin estat objecte de delegació, dins dels quinze 
primers dies de cada mes i d’acord amb el detall següent: 
 
- 1.500.000 EUR de bestreta mensual de gener a abril 
- 1.000.000 EUR de bestreta el mes de maig 
- 2.000.000 EUR de bestreta el mes de juny 
- 1.000.000 EUR de bestreta mensual de juliol a novembre 
 
La liquidació final es farà el mes de desembre. 
 
Si l’Ajuntament de Blanes prefereix en el futur alguna altra opció, es durà a terme l’estudi 
corresponent i es proposarà l’adaptació de la taxa percebuda pels serveis de gestió 
tributària/recaptació voluntària. 
 
 
5.- La devolució d’ingressos per raó de la normativa de cada tribut i els de naturalesa indeguda 
comportarà la deducció de les liquidacions que hagin de rendir-se a l’Ajuntament de Blanes.  
 
6.- La compensació de deutes en període voluntari que, de conformitat amb la legislació 
aplicable, l’Ajuntament pogués acordar, requerirà l’ intervenció del Consell Comarcal de la 
Selva a efectes de la contraprestació  econòmica a percebre del mateix. Igual tractament 
tindran els ingressos directes que poguessin efectuar-se a l’Ajuntament, obligant-se en aquest 
supòsit a notificar-lo al Consell Comarcal. 
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7.- A la finalització de cada exercici, el Consell Comarcal de la Selva rendirà el compte anual de 
gestió tributària, recaptatòria i inspectora, sense perjudici de les liquidacions i transferències 
efectuades durant l’exercici.  
 
QUART: Del personal  municipal adscrit al servei de legat. 
 
1.- Per tal de coadjuvar en la prestació de les competències enumerades que es deleguen, el 
personal funcionari que es relaciona en annex, quedarà adscrit al Consell Comarcal de la Selva 
de forma voluntària i temporal  mitjançant la Comissió de Serveis regulada a l’article 185 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals. La durada màxima d’aquesta Comissió serà de dos anys, si bé 
finalitzarà abans d’aquest termini per qualsevol de les causes establertes legalment. La 
Comissió també implicarà la reserva del lloc de treball i plaça en l’Ajuntament durant aquest 
període.  
 

2.- En relació al personal laboral fix i de conformitat amb el que estableix l'article 44 de L'estatut 
dels Treballadors, es pacta expressament que en cas que per causes raonables manifesti la 
seva voluntat de retornar a l'Ajuntament dintre dels dos primers anys des de la data de vigència 
del conveni, s'acceptarà el seu retorn a tots els efectes. Passats els dos anys, s'integraran al 
Consell Comarcal com a personal laboral propi, amb subrogació expressa de la seva vinculació 
contractual anterior, a efecte d'estabilitat laboral i antiguitat.  

Aquest personal quedarà integrat en l’organigrama propi del Consell Comarcal de la Selva  als  
efectes organitzatius i disciplinaris. 

 
El personal  percebrà la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits inclosos en els 
programes en què figuren dotats els llocs de treball que realment exerceixin en el Consell 
Comarcal. L’import i conceptes retributius del personal seran els determini la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal de la Selva, que en tot cas respectarà la retribució global dels 
treballadors de l’Ajuntament de Blanes, i també inclourà la prima anual de l’assegurança de 
vida si el Consell Comarcal de la Selva no optés per contractar-la.  
 
La quantia de les retribucions i conceptes pactats es veurien afectats per qualsevol  disposició 
legal de caràcter general.   
  
En els acords pels quals s’aprovi la Comissió de Serveis es determinarà el règim de jornada, 
horari, dies de vacances i assumptes propis del personal adscrit al servei, que en tot cas 
respectarà els drets que hagi adquirit aquest personal en virtut del conveni col·lectiu de vigent a 
l’Ajuntament de Blanes a 31/12/2011.  
 
3.-  El Consell Comarcal de la Selva  durant el segon any de vigència  del conveni a crearà  les 
places i llocs de treball necessaris pel personal funcionari i laboral de l’ Ajuntament de Blanes 
afectat pel present conveni. 
 
4.- El sistema d’integració al Consell Comarcal de la Selva es determinarà entre les dues 
administracions en aquell moment, conforme la normativa aplicable al personal al serveis dels 
ens locals. En el supòsit que no fos possible la integració o que finalitzés la delegació de 
competències objecte d’aquest conveni, el personal retornarà a l’ Ajuntament de Blanes en les 
mateixes condicions d’origen. 
    
Els funcionaris que a petició pròpia s’integrin plenament a la funció pública de la nova 
administració  a la  que passen a prestar serveis se’ls respectarà el grup del cos l’escala de 
procedència , i també els drets econòmics  inherents al grau personal que tinguessin 
reconegut. En el cos o l’escala d’origen quedaran en situació de serveis en altres 
administracions, de conformitat amb l'article 88 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 
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CINQUÈ: Dels mitjans materials per a la prestació d el servei.  

 
1.- El Consell Comarcal de la Selva disposarà d’un local amb les condicions òptimes de 
salubritat exigides per la normativa municipal i laboral dins del municipi de Blanes. Aquest local 
constituirà  la seu del servei en la població i en la mesura de lo possible, ressaltarà la 
municipalitat del servei sense menysteniment  de l’ imatge del Consell com a titular per 
delegació en la prestació del servei. 
 
2.- La resta de mitjans materials de qualsevol caràcter i tecnologia seran aportats pel Consell 
Comarcal de la Selva i quedaran inclosos dins del preu establert.  
 
SISÈ: Entrada en vigor i termini de vigència. 
 
La  present delegació entrarà en vigor, una vegada acceptada per l’ òrgan competent del 
Consell Comarcal de la Selva i la seva publicació, el primer dia del mes de gener de l’any 2012. 
La seva durada  serà de quatre anys entesos com a exercicis complets. Aquest conveni es 
podrà prorrogar  per períodes d’un any, de forma tàcita, llevat que qualsevol de les parts 
comuniqui a l’altra, abans del dia u d’octubre de l’any de finalització del conveni o del darrer de 
la pròrroga, la seva decisió de no continuar-lo.    
 
 
SETÈ: Revocació de la delegació   
 
En el cas que es produeixi la revocació o qualsevol altra causa de finalització de la delegació 
de competències de l’Ajuntament de Blanes al Consell Comarcal de la Selva, el personal 
laboral s’integrarà de nou a l’administració d’origen. Pel que fa al personal funcionari integrat al 
Consell Comarcal, l’ Ajuntament de Blanes es compromet a la creació de les places i proveir els 
llocs de treball pel sistema de mobilitat interadministrativa.  
 
En el cas d’incompliment de les directrius fixades, denegació de les informacions demanades, 
inobservança dels requeriment formulats, o per qualsevol causa prevista  en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà revocar la delegació, entenent la revocació com a sanció davant l’ 
incompliment greu dels deures per part del Consell Comarcal, sense perjudici de les 
indemnitzacions que correponguin.  
 
VUITÈ: Clàusula de protecció de dades.  
 
La  present clàusula s’incorpora en compliment de l’article 12è de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD) desenvolupada pel RD 1720/2007, 
de 21 de desembre. L’Ajuntament és el responsable de les dades de caràcter personal, i el 
Consell Comarcal de la Selva, en els termes de l’article 3.g) de la citada norma, ocupa la 
posició d’encarregat del tractament de dades personals. 
 
1.- El Consell Comarcal de la Selva s’ajustarà a les instruccions donades per l’Ajuntament de 
Blanes per al tractament de dades de caràcter personal que siguin necessàries per portar de 
forma òptima els serveis delegats, segons queda establert en l’article 3 d) de la LOPD  i el 
Reglament de desenvolupament citat.  
 
2.- El Consell Comarcal de la Selva es compromet  que únicament tractarà les dades conforme 
a les instruccions del responsable del tractament, i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitat 
distinta al que figura a l’acord, ni els comunicarà, ni tant sols per a la seva conservació, a altres 
persones, excepte en el supòsit de ser obligatoris per mandat d’una norma amb rang de llei. 
 
3.- El Consell Comarcal de la Selva garanteix que en el tractament de les dades personals 
referides s’adoptaran les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que resultin preceptives per 
a preservar la seguretat d’aquests tipus de dades, en els termes a que es refereix l’article 9è de 
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la LOPD i atenent a les previsions que, segons la qualificació que s’atorgui per raó del seu 
contingut, estableix la normativa reglamentària dictada en desenvolupament d’aquesta Llei. 
 
L’Ajuntament  faculta expressament al Consell Comarcal de la Selva per a la subscripció  dels 
acords i convenis que consideri oportuns amb altres institucions públiques amb la finalitat 
d’assolir una millor i més eficaç gestió dels serveis delegats, amb la salvaguarda en qualsevol 
cas del principi de legalitat. 
 
L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Selva per a que procedeixi a l’ intercanvi i 
cessió de dades dels  contribuents en l’exercici de les competències delegades, sempre que l’ 
intercanvi i/o cessió de dades estiguin previstos en una norma legal, i per a la integració 
d’aquestes dades en els fitxers utilitzats per a la gestió dels tributs de la resta de municipis de 
la comarca. 
 
L’Ajuntament podrà sol·licitar del Consell Comarcal de la Selva, en el moment que estimi 
oportú, informació detallada relativa a la formalització d’aquests acords amb altres institucions 
públiques. 
 
L’Ajuntament garanteix al Consell Comarcal de la Selva l’ accés a nivell de consulta de les 
següents aplicacions informàtiques  amb la finalitat d’assolir una millor i més eficaç gestió dels 
serveis delegats, amb la salvaguarda en qualsevol cas del principi de legalitat: 
 

-Padró d’habitants. 
-Expedients de governació, urbanisme i obres i serveis públics. 
-Ordres del dia, Decrets d’Alcaldia, acords de l’Ajuntament Ple i Junta de Govern Local. 
-Dades de vehicles a través de la Policia municipal. 
-Qualsevol altre necessària per la correcta i eficaç gestió del conveni. 
 

Així mateix i amb el protocol establert, a l’examen i còpies d’expedients amb transcendència 
tributària,  existents en les dependencies municipals i arxiu.  
 
L’Ajuntament autoritza expressament  i previ inventari , el trasllat a les oficines del Consell 
Comarcal en el municipi, de tota aquella documentació existent en les oficines del servei de 
gestió, inspecció i recaptació tributària, que sigui necessària i indispensable per a una òptima 
de gestió.  
 
4.- La normativa vigent garantitza el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat quan el 
tractament no s’ajusti  al que disposa la Llei o quan les dades resultin inexactes o incompletes. 
 
Els ciutadans podrà exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades davant el 
Servei de tributs del Consell Comarcal de la Selva, com a encarregat del tractament. 
 
Amb la finalitat de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament es comunicaran de forma reciproca les dades inexactes o incompletes 
que detectin en l’exercici de les seves funcions o que hagin estat facilitades pel propis 
interessats. 
 
5.- El Consell Comarcal de la Selva guardarà deure de secret i confidencialitat sobre les dades 
a les quals accedeixi en l’exercici de les competències delegades, d’acord amb el caràcter 
reservat de les dades traspassades, en aplicació de l’article 95 LGT, obligació que es 
mantindrà un cop finalitzada la seva relació amb l’Ajuntament . Així mateix informarà el seu 
personal, empreses col·laboradores o prestadores de serveis sobre les obligacions dimanants 
d’aquest document i molt particularment dels deures de confidencialitat i secret.    
   
NOVÈ: Comissió tècnica de treball. 
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Es crearà una Comissió tècnica de treball formada per tècnics municipals i  del Consell 
Comarcal per planificar, verificar i executar el traspàs de dades entre sistemes informàtics i 
resoldre les incidències que puguin sorgir.  
 
DESÈ : Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una comissió de seguiment del present conveni formada per dos membres de cada 
organisme, que es reunirà quan ho considerin oportú a requeriment de qualsevol de les dues 
parts. 
 
ONZÈ: Comunicació a altres administracions. 
 
L’Ajuntament de Blanes  comunicarà aquest acord  a la Gerència Territorial del Cadastre de 
Girona i a la Delegació de l’Agència Tributària en Girona als efectes oportuns, i  al Consell 
Comarcal de la Selva, que un cop acceptada la delegació publicarà l’acord corresponent per al 
coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província de Girona  i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.    
    

Intervencions: 
No n’hi ha 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 32 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
El Sr. Joan Salmeron abandona la sala. 
 
 
 
4. PROPOSTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
 
5. MOCIONS 
 
5.1 Moció per a un finançament local català     
 
Relació de fets 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.  
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera. 
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que 
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de 
connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de 
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competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris 
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el 
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. 
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar 
la seva pròpia llei de finances locals (...)”. 
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que 
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que 
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal 
just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, 
petició que abandera el Govern del país. 
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu 
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que 
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, 
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de 
repartiment més adequats a la nostra realitat. 
 
Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.  Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que 
suposi una millora en el finançament dels governs locals. 
 
Segon.  Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, 
en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de 
Catalunya i també dels governs locals. 
 
Tercer.  Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Joan Colomer exposa que està d’acord amb la moció però no li sembla bé 
barrejar-ho amb el pacte fiscal. Es pot demanar un finançament local català i un pacte 
fiscal però no cal barrejar les dues coses. 
 
El Sr. Josep Romaguera s’afegeix a la intervenció del Sr. Colomer. Exposa que en 
altres ocasions s’ha demanat a l’estat que faci una reforma integral del finançament 
local. 
 
El Sr. Martí Nogué exposa que seguint amb la línia del grup I-Selva, volien presentar 
una moció alternativa a la proposada i demana permís per llegir-la. 
 
El president demana que hi ha hagut temps per presentar esmenes i que en aquest 
moment no considera oportú que es faci. Li demana al portaveu del grup socialista que 
posposi aquesta moció alternativa fins el proper ple.  
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El Sr. Martí Nogué respon que com a mínim demanen que els accepti una esmena al 
text presentat en el sentit d’eliminar l’acord segon referent a donar suport a la 
Generalitat en la petició del pacte fiscal.  
 
El president demana a vots a favor de l’esmena presentada pel grup socialista de 
suprimir l’acord segon de la proposta. Realitzada la votació l’esmena obté 6 vots 
favorables ( PSC) i 18 en contra ( CIU i ERC), per tant, no s’aprova l’esmena. 
 
Seguidament es passa a votació la proposta amb el redactat original. 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots: 
Vots a favor: 21 ( CIU, ERC, ICV, I-SELVA) 
Vots en contra: 9 ( PSC, PP) 
Abstencions: 1 ( MILLOR) 
 
5.2 Moció en contra de la supressió dels drets de p lantació de vinya     
 
Exp. núm.: 2011/2091    
 
Relació de fets  
 
Considerant que el 19 de desembre del 2007, els ministres d’Agricultura de la UE van 
reformar l’OCM del vi, preveient que a partir del 31 de desembre del 2012, el règim de 
drets de plantació serà suprimit, amb la possibilitat que els Estats Membres puguin 
mantenir-los fins al 31 de desembre del 2018, i considerant que la proposta de l’OCM 
única a partir del 2014 presentada per la Comissió el 12 d’octubre del 2011 manté 
aquesta declaració d’intencions. 
 
Considerant que durant l’any 2012 es publicarà l’estudi d’impacte de l’OCM vitivinícola, 
que recollirà una sèrie de conclusions que orientaran les decisions polítiques futures 
respecte el sector vitivinícola europeu. 
 
Considerant que el règim de drets de plantació de vinya suposa el principal 
mecanisme de gestió de les vinyes, la seva eliminació provocaria la deslocalització de 
les produccions i la pèrdua i desaparició del patrimoni vitícola dels agricultors i 
agricultores, així com un fort desequilibri mediambiental. 
 
Considerant que la liberalització de les plantacions provocaria un increment de l’oferta, 
debilitant les condicions productives de les zones tradicionals de cultiu, especialment 
perjudicial per les zones emparades per indicacions de qualitat i, previsiblement un 
descens en el preu del raïm i del vi. La baixada de preus tindria com a conseqüència la 
incapacitat dels productors de suportar tots els costos lligats a la producció, provocant 
l’abandonament, i en general un descens important de la qualitat. 
 
Considerant que el règim de drets de la plantació ha demostrat la seva eficàcia en 
termes productius i qualitatius a la UE davant la forta competència dels vins de qualitat 
de països tercers. 
 
Considerant la importància econòmica i social de la vinya a la comarca de la Selva, els 
esforços dels viticultors i viticultores locals respecte la qualitat de la producció, la 
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sostenibilitat mediambiental i paisatgística i la creació de valor dels nostres productes 
vitivinícoles. 
 
Acords 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.  Donar suport a la iniciativa de JARC – COAG i es pronuncia en contra de la 
supressió del règim dels drets de plantació de vinya i sol·licita a les autoritats que es 
comprometin i defensin la seva continuïtat en les discussions polítiques i en tots els 
fòrums de debat al respecte. 
 
Intervencions: 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 31 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
 
5.3 Moció relativa a la modificació de la normativa  sobre la bonificació de l’IBI de 
les autopistes     
 
Relació de fets 
 
La Llei 8/1972, d’autopistes, va establir una bonificació del 95% en l’antiga Contribució 
Territorial (actual IBI) a favor de les empreses concessionàries. 
L’aprovació de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, la qual derogava els 
beneficis fiscals anteriors a la seva entrada en vigor, va originar molta conflictivitat 
judicial entre les concessionàries i els ajuntaments que no ja no reconeixien aquest 
benefici fiscal. Els tribunals van sentenciar que la bonificació es continuava aplicant 
mentre tingués vigència la concessió, fins i tot en cas de pròrrogues. Cal dir que les 
diferents concessions d’autopistes s’han anat prorrogant en el temps. 
Als anys 90, l’ampliació de les autopistes va obrir un nou front judicial, en considerar 
els ajuntaments afectats que la bonificació no s’havia d’aplicar a noves construccions 
(nous carrils o prolongacions) posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 39/1988. 
Després d’una dilatada sèrie de recursos, resolucions administratives i sentències 
judicials, els tribunals van acabar sentenciant que qualsevol ampliació física de les 
autopistes gaudia del mateix règim fiscal que l’autopista original, i per tant també 
gaudia de la bonificació del 95%. A la nostra comarca, aquesta petició fallida va ser 
impulsada per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, a través del Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Finalment, alguns ajuntaments afectats en l’àmbit estatal van optar per demanar a 
l’Estat la compensació d’aquesta bonificació, d’acord amb allò que preveu l’article 9 de 
la Llei 39/1988 (avui Reial decret legislatiu 2/2004). El Ministeri d’Hisenda va 
desestimar aquestes peticions, i finalment el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de 
Madrid va donar la raó als ajuntaments que van reclamar contra aquestes 
desestimacions. A la nostra comarca, aquest procediment el van dur a terme els 
ajuntaments de Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, 
Salitja i Sant Dalmai, a través del Consell Comarcal de la Selva. Per fer-nos una idea 
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de la importància d’aquesta qüestió per als ajuntaments, cal remarcar que la 
compensació cobrada en execució d’aquestes sentències, pel que fa als exercicis de 
2003 a 2007, va importar prop de 1.500.000 € per al conjunt dels ajuntaments afectats. 
Els diferents recursos de l’Estat davant del Tribunal Suprem van ser desestimats per 
defectes formals. Val a dir que les actuacions judicials efectuades a través del Consell 
Comarcal de la Selva van ser les úniques que es van iniciar entre el 2007 i el 2008 a 
les comarques gironines, amb l’excepció de l’Ajuntament de Salt. 
 
Finalment, el Tribunal Suprem, en relació amb un recurs interposat per l’Estat contra el 
pagament d’una d’aquests compensacions a un ajuntament d’Andalusia, ha resolt en 
una sentència amb data 27 de desembre de 2010 que en aquests casos l’Estat no ha 
de compensar res. Posteriorment, hi ha hagut més pronunciaments en el mateix sentit 
per part del Tribunal Suprem, com per exemple el relatiu a l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar. I d’acord amb aquestes sentències del Tribunal Suprem, el TSJ de Madrid (que 
és el tribunal competent per conèixer aquestes pretensions) ha canviat el seu criteri i 
actualment està desestimant totes les peticions dels ajuntaments. Aquest canvi de 
criteri també afectarà negativament les peticions en tràmit de la resta de municipis 
gironins afectats més enllà de la nostra comarca, les quals es duen a terme a través 
de XALOC (Diputació de Girona), en haver-se interessat pel tema un cop conegudes 
les resolucions favorables als municipis de la Selva. 
 
Per tant, la via judicial sembla esgotada, i només resta obert el camí de la modificació 
legislativa. En aquest sentit, es té coneixement que tant ERC com ICV-Verds han 
sol·licitat a diversos ajuntaments l’aprovació de mocions per tal de derogar la 
bonificació regulada a la Llei 8/1972, d’autopistes. El Consell Comarcal de la Selva té 
un interès directe en recolzar aquestes mocions, i més tenint en compte que altres 
entitats locals que no disposen de cap metre quadrat d’autopista han recolzat aquestes 
mocions únicament per solidaritat amb els municipis que sí estan afectats. Aquest ens 
comarcal també comparteix els arguments relatius a què les concessionàries ja han 
recuperat les inversions fetes al seu dia i a la necessitat que aquests ingressos 
potencials en concepte d’IBI repercuteixin de manera efectiva en els municipis, per 
poder atendre serveis i necessitats de la ciutadania.  
 
No obstant això, des d’un punt de vista de tècnica legislativa el Consell Comarcal de la 
Selva considera que en lloc de derogar l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, 
de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, tal i com 
es demana en la moció esmentada, és més adient modificar l’apartat 1 de la Disposició 
Transitòria Tercera del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en el sentit següent: 
 
“1. Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos a la 
entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, cuyos supuestos de disfrute 
se encuentren recogidos en este texto refundido, se mantendrán sin que, en caso de 
que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. Se mantendrán hasta la fecha 
de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho Impuesto cuyos 
supuestos de disfrute no se recogen en este texto refundido, con las siguientes 
excepciones : 
 
a) La exención prevista en el párrafo k del artículo 64 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, en su redacción anterior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
que queda extinguida a su entrada en vigor. 
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b) Los beneficios fiscales concedidos a las autopis tas de peaje, al amparo del 
apartado a/ del artículo 12 de la Ley 8/1972, de 10  de mayo, reguladora de la 
construcción, conservación y explotación de autopis tas en régimen de 
concesión, que quedan extinguidos a partir de 31 de  diciembre de 2011.” 
 
Com a text alternatiu, en el cas que els partits polítics representats en el Congrés i en 
el Senat considerin que la proposta anterior pot afectar en algun cas els principis de 
seguretat jurídica i justícia tributària, es proposa afegir un apartat 4 a aquesta 
Disposició Transitòria Tercera del Reial decret legislatiu 2/2004 abans mencionat, en el 
sentit següent: 
 
“4. El beneficio tributario del que disfrutan las a utopistas de peaje, al amparo de 
lo previsto en el artículo 12. a) de la Ley 8/1972,  de 10 de mayo, reguladora de la 
construcción, conservación y explotación de autopis tas en régimen de 
concesión, se mantendrá únicamente hasta el 31 de d iciembre de 2011, excepto 
en las autopistas cuyo período de duración establec ido en la adjudicación sea 
posterior a 31-12-2011; en estos casos, el benefici o tributario concedido se 
aplicará hasta la fecha de finalización de la conce sión inicial.” 
 
Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer.  Demanar la modificació de l’apartat 1 de la Disposició Transitòria Tercera del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, en el sentit indicat. 
 
Segon.  Alternativament, i en el supòsit que no es considerés oportuna la modificació 
de l’apartat 1 abans citat, demanar la creació d’un nou apartat 4 en la Disposició 
Transitòria Tercera del Reial decret legislatiu 2/2004, en el sentit indicat. 
 
Tercer.  Donar trasllat d’aquest acord a tots els partits polítics representats en el 
Congrés i en el Senat. 
 
Intervencions: 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 31 (unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
5.4 Moció de la FIC-Independents de La Selva d'Adhe sió a la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat     
 
 
Relació dels fets 
 
La Xarxasost és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per 
avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en 
l’assamblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar 
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la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on 
els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves 
inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme 
projectes d’interès comú. 
 
Els objectius de Xarxasost són els següents: 
 

• Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament 
sostenible. 

• Potenciar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals i definir metodologies 
per a la seva implantació. 

• Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d’experiències en el camp 
del desenvolupament sostenible. 

• Fomentar la participació de tots els sectors econòmics i socials dels municipis 
en el procés de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització 
de projectes que se’n derivin. 

• Potenciar accions conjuntes amb altres xarxes i associacions espanyoles i 
europees que treballin en el camp de la sostenibilitat. 

• Compartir recursos i experiències per al desenvolupament de plans i 
programes orientats a solucionar problemes ambientals. 

• Incrementar el pes específic de les ciutats i els pobles mitjans i petits en l’àmbit 
europeu. 

 
Atès que el Consell Comarcal de La Selva ha esdevingut pioner en polítiques 
mediambientals i sostenibilitat. 
 
Atesa la importància del treball en xarxa i la cooperació entre diferents municipis i 
comarques en àmbits estratègics com el medi ambient. 
 
Atesa la coincidència d’objectius entre les polítiques desplegades pel nostre Consell i 
els objectius de la Xarxa. 
 
Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .  Demanar la incorporació del Consell Comarcal de la Selva a la xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat com a entitat supramunicipal. 
 
Segon . Nomenar al president Sr. Fauria o bé el conseller en qui delegui com a 
representant del Consell a l’Assamblea general de la Xarxa i, si s’escau, en les 
comissions de treball que se’n derivin. 
 
Tercer . Acceptat el redactat dels estatuts de Xarxasost com a pas previ a la 
incorporació a la xarxa. 
 
Quart.  Fer arribar aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
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Intervencions: 
 
El Sr. Joan Colomer defensa la moció en nom del grup que l’ha presentat, exposant 
quin és l’objectiu d’aquesta organització i quines entitats en formen part. 
 
El president respon que la voluntat del govern és donar-li suport 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 31 ( unanimitat) 
Vots en contra: 
Abstencions:  
 
 
5.5 Moció per a l'adhesió a l'associació de municip is per la independència     
 
Exp. núm.: 2011/2216 
 
Relació de fets 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l'àmbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
"exclosos" de la Constitució Espanyola, recollint d'aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució 
d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d'associar-se en concordança amb el que disposa 
l'esmentat Decret 110/1996. 
 
Tenint en compte que l'Ajuntament de Vic està impulsant la creació d'una Associació 
de Municipis que treballi per a l'assoliment de l'estat propi, i que diversos municipis del 
país ja han mostrat la seva voluntat de formar-ne part.  
 
Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, si 
s’escau, els següents 
 
Acords  
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció de 
l’acord següent: 
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Primer. Adherir-se a les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb 
l'objecte de defensar el ple assoliment dels drets nacionals que corresponen a 
Catalunya i promoure l'exercici del dret a decidir. 
 
Segon. Expressar la voluntat del Consell Comarcal de la Selva de concórrer a 
l'assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l'Associació. 
 
Tercer. Designar el president com a representant del Consell Comarcal de la Selva a 
constituir. Quan el president no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà 
delegar aquesta representació en un conseller comarcal. 
 
Quart. Facultar el president per signar els documents necessaris per l'execució del 
present acord. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Vic i als consells comarcals de 
Catalunya, pel seu coneixement. 
  
Intervencions: 
El president fa una exposició de la proposta indicant que aquesta campanya l’ha liderat 
l’Ajuntament de Vic. Manifesta hi ha hagut molts ajuntaments que s’han adherit i que la 
seva voluntat que a la llarga és que prosperi la independència de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Jordi Orobitg manifesta que no hi hauria d’haver cap por tirar endavant 
aquesta moció i les implicacions que té. Des de les nacions unides i altres organismes 
i tractats internacionals es reconeix el dret a l’autodeterminació i del dret a la societat 
civil a què es manifesti políticament. 
 
El PP està en contra de la moció perquè entén que Catalunya és un país que està dins 
el context d’Espanya. Cal preguntar-se quin cost pot tenir executar aquests acords i si 
és necessari en els temps que estem vivint. Fa referència també a què les nacions 
unides quan parlen del dret a l’autodeterminació ho fan en relació als pobles 
colonitzats. Seguidament llegeix unes paraules del Diputat López Tena en contra del 
text. També apunta que les consultes que s’han fet en relació al dret a la 
autodeterminació no han tingut un èxit rotund i la seva participació ha estat baixa. 
 
Per últim indica que els partits que tenen veu pròpia al parlament de Catalunya no han 
presentat cap moció a aquest òrgan en el mateix sentit que la proposta que es fa al ple 
del Consell Comarcal. 
 
Intervé el president, que fa una exposició dels motius pels quals considera que s’ha de 
votar a favor de la proposta ressaltant les particularitats que té Catalunya.  
 
El Sr. Jordi Orobitg expressa que està d’acord amb les paraules del Sr. president i li 
respon al Sr. Martínez que la millor manera de conèixer la voluntat popular és fer un 
referèndum per la independència i així es tancaria el tema. 
 
El Sr. Martí Nogué expressa que el PSC va impulsar l’estatut d’autonomia de 
Catalunya, i que és un partit federalista. Que el parlament de Catalunya és l’àmbit en 
el qual s’han de discutir aquest temes. I finalment que es tracta d’una moció per tal de 
distreure als ciutadans de les necessitats més important amb la situació econòmica 
actual. 
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El president fa una defensa amb visió europeista de la moció i en termes d’integració 
dels diferents grups. 
 
Votacions 
S’aprova la proposta amb els següents vots 
Vots a favor: 21 ( CIU, ERC, MILLOR , I-SELVA) 
Vots en contra: 9 ( PSC, PP) 
Abstencions: 1 (ICV) 
 
                                    
6. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha intervencions. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau    
        El president  
 
 
 
 
 
 
 


