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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA S ELVA 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2011/6 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  27 de setembre de 2011 
Hora d’inici:  17:00 hores 
Hora de fi:  18:30 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) 
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 (FIC) 
Francesc Josep Nadal Alonso (FIC) 
Jaume Salmeron Font (FIC) 
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E) 
Jaume Fontanet Masferrer (PPC) 
Enric Martínez Maíz (PPC) 
Marc Fuertes Garcia (MILLOR) 
 
 
 
S’excusen: 
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E) 
 
Actua com a secretari el Sr. Marià Vilarnau i Massa, amb l’assistència del Sr. Josep 
Teixidor Massana, interventor, i el Sr. Joan Burjachs Gómez, gerent. 
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Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors 
 
2. Propostes d’acord 

2.1. Modificació de les ordenances fiscals per l'any 2012 
2.2. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2010  
2.3. Aprovació d’una modificació de crèdit corresponent al pressupost de 

2011 
2.4. Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria (executiva) d'uns 

ingressos de dret públic local de l'Ajuntament d'Hostalric  
2.5. Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria en període voluntari 

de les quotes urbanístiques exigides per la Junta de Compensació de 
Can Hosta (Riells i Viabrea) 

2.6. Acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria (executiva) d’uns 
ingressos de dret públic local de l’Ajuntament d’Anglès 

2.7. Acceptació de la delegació de competències en matèria de gestió de 
residus per part de l’Ajuntament de Susqueda 

2.8. Acceptació de la delegació de competències en matèria de serveis 
socials de l’Ajuntament de Tossa de Mar 

2.9. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de redacció de plans 
de protecció civil 

2.10. Adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per a la recaptació executiva 
d’ingressos de dret públic locals 

2.11. Nomenament de representant al Consorci Alba-Ter 
2.12. Moció en suport a l’escola catalana 
2.13. Manifest sobre la reordenació dels serveis sanitaris de la comarca 
2.14. Mocions urgents 
 

3. Supervisió òrgans de govern 
          3.1. Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent del Ple 

         3.2. Dació de compte de les resolucions de Gerència 
     3.3. Dació de compte de les resolucions de Presidència 
         3.4. Ratificació de Resolucions de presidència 
         
       4. 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.  
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLERS 
 
Atès que assisteix per primera vegada a una sessió plenària la consellera Ruth 
Rosique Labarta, procedeix a fer jurament o promesa del càrrec de consellera del 
Consell Comarcal de la Selva. 
 
El president formula la següent pregunta al conseller: 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
La Sra. Ruth Rosique jura el càrrec.  
 
 
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 de les últimes sessions, núm. 4/2011 i 5/2011, 
de 7 i 14 de juliol, respectivament. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
 
2. PROPOSTES D'ACORD  
 
2.1 Modificació de les ordenances fiscals per l'any  2012 
 
ANTECEDENTS 
 
Aplicades durant el present exercici 2011 les ordenances fiscals aprovades pel Ple de 
la Corporació, es fa necessària una revisió i actualització d'aquestes, amb la finalitat 
d'intentar aconseguir en l'exercici 2012 una major eficàcia i alhora una major justícia 
en la gestió de les taxes i preus públics d’aquest Consell. 
 
Les ordenances fiscals del 2012 són unes ordenances en les que es té molt present la 
situació econòmica actual. Em aquest sentit, únicament es plantegen increments 
encaminats a cobrir els costos dels diferents serveis que presta el Consell Comarcal.   
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Les principals variacions que es plantegen per 2012 respecte 2011, de forma 
resumida, es poden concretar en què es pugen totes les taxes un 3,5%, equivalent a 
l’IPC, a excepció de la taxa T-09, referent al servei de gestió tributària i cadastral, que 
no augmenta però és objecte de modificacions amb l’objecte de precisar la seva 
aplicació, i la P-01, venda de publicacions, que no té cap modificació. També es 
realitzen modificacions tècniques a l’ordenança general als efectes d’adaptar-la a 
canvis legislatius. 
 
També s’estableixen quatre noves ordenances. Les ordenances T-11 i T-12, relatives 
a les taxes del servei de redacció de plans municipals de protecció civil i redacció i 
homologació de plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals, 
respectivament, corresponent a nous serveis implantats per part del serveis tècnics. 
L’ordenança T-13, relativa al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats, 
correspon a un servei que fa temps que es presta des del Consell Comarcal però que 
s’estableix als efectes de diferenciar-la dels preus públics que s’apliquen als particulars 
per la utilització dels serveis del centre d’acollida d’animals. Finalment la T-14 té com a 
objecte regular la taxa en el cas que el Consell Comarcal atorgui llicències 
urbanístiques per delegació dels ajuntaments de la comarca. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Vist l’informe de l'interventor municipal, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS 
següents: 
 
Primer.-   Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els termes que consten a 
l’annex 1:   
 
- 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 
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- Ordenança fiscal núm. T-07: Protecció mediambiental 
 
- 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 
 
- 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.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Quart - 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. 
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INTERVENCIONS 
El Sr. Josep Valls, conseller responsable del departament d’organització interna fa una 
explicació de la proposta, exposa que s’ha tingut la situació econòmica actual i s’han 
incrementat preus per cobrir els costos dels serveis que presta el Consell. 
 
El Sr. Martí Noguer exposa que l’IPC estatal ha estat del 3% i en les ordenances es 
proposa una modificació del 3% 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació al proposa és aprovada amb els següents vots: 
 

CIU: 12    A FAVOR 
PSC-PM: 7  ABSTENCIÓ 
ESQUERRA-AM: 6  A FAVOR 
FIC:  3  A FAVOR 
ICV-EUiA-E:  1 ABSTENCIÓ 
PPC: 2  ABSTENCIÓ 
MILLOR: 1  A FAVOR 

 
 
ANNEX 1- ORDENANCES FISCALS MODIFICADES PER L’ANY 2 012 
 
 
Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals, d’acord 
amb la seva nova redacció: 
 
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 
 
Article 23 - Revocació d’actes 
 
1. El Consell Comarcal podrà revocar els seus actes, expressos o presumptes, no 
declaratius de drets i els de gravamen o desfavorables, sempre que la revocació no 
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi 
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.  
2. Les persones interessades que considerin necessària la revocació dels actes 
administratius, per tal d’exercir els seus drets, podran instar la revisió tot aportant les 
proves pertinents, iniciant-se -no obstant l’esmentat- sempre d’ofici el procediment de 
revocació. 
3. Un cop tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat d’examinar la 
procedència de la revocació, previ informe de la Secretaria del Consell Comarcal, i 
havent donat tràmit d’audiència a la persona interessada quan la revocació no hagi 
estat sol·licitada per aquesta o quan es tingui en compte dades diferents a les 
exposades en la sol·licitud de la persona interessada, el procediment de revocació 
finalitzarà mitjançant resolució de la Gerència del Consell Comarcal de la Selva, o de 
l’òrgan que determini el Reglament d’organització comarcal. 
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Article 56 – Celebració de subhastes i actuacions p osteriors 
 
1. Sense perjudici de les previsions establertes a l'article 104 RGR, el 
desenvolupament de la subhasta es farà d'acord amb els criteris fixats en aquest 
article i que tot seguit es relacionen.  
 
Abans de la celebració de la subhasta els licitadors hauran de constituir un dipòsit per 
l'import del 20% del tipus de subhasta mitjançant un xec bancari o un taló conformat a 
nom del Consell Comarcal de la Selva per l’import del dipòsit. Motivadament, es podrà 
acordar que el dipòsit sigui del 10% del tipus de subhasta, fet que s'advertirà a l'anunci 
de subhasta. 
 
El dipòsit es podrà constituir personalment a l’oficina central del Servei de Gestió 
Tributària, situada al Passeig de Sant Salvador, 19 (baixos) de Santa Coloma de 
Farners, des de l'anunci de la subhasta i fins a quinze minuts abans del seu 
començament. 
 
L'oficina estendrà el resguard del dipòsit, el qual quedarà en poder de qui dipositi. 
Aquest resguard és el document que servirà d’acreditació als licitadors i els habilitarà 
per poder participar en la subhasta. 
  
Els interessats a participar com a licitadors a la sala han de presentar-se el dia 
assenyalat per a la subhasta al lloc de celebració corresponent, amb el resguard del 
dipòsit que els haurà lliurat l'oficina. 
 
2. L’import dels trams de licitació haurà d’adequar-se a les escales següents: 
 
a) per a tipus de subhasta inferiors a 6.000 €, 150 € 
 
b) per a tipus de subhasta de 6.000,01 € a 30.000 €, 300 € 
 
c) per a tipus de subhasta superiors a 30.000 €, 450 €. 
 
3. Els licitadors també podran enviar o presentar les seves ofertes en un sobre tancat, 
en els terminis següents: davant l’oficina central del Servei de Gestió Tributària, des de 
l’anunci de la subhasta fins a una hora abans de començar, i davant la resta d’oficines 
del Servei, des de l’anunci de la subhasta fins al dia anterior a la data assenyalada per 
a la seva celebració. Totes les ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran 
registrades d’entrada, i hauran d’anar acompanyades d’un xec bancari o un taló 
conformat a nom del Consell Comarcal de la Selva per l’import del dipòsit. 
 
4. Els xecs o talons seran ingressats en el compte que designi el/la tresorer/a, i 
s’efectuarà la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop 
acabada la subhasta. La materialització de la devolució es farà mitjançant un taló fet 
pel/per la tresorer/a. 
 
5. Si abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués presentat la 
seva oferta en un sobre tancat manifesta per escrit la seva voluntat de no presentar-se 
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a la licitació, s’efectuarà la devolució del dipòsit segons les condicions establertes en el 
punt 4. 
 
6. Si hi ha més d'una oferta en sobre tancat, l’admissió de postures s’iniciarà a partir 
de la segona més alta de les que hi hagi, i serà adjudicatària la postura més alta pel 
tram superior a la segona en el cas de no haver-hi d’altres ofertes. Si hi ha 
coincidència d'ofertes en sobre tancat, es donarà preferència a la registrada en primer 
lloc. 
 
7. Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, 
segons el tram establert en aquest Reglament, i sense sobrepassar el límit màxim fixat 
en la seva oferta. 
 
8. La subhasta s’efectuarà d’acord amb els criteris següents: 
 
8.1) En primera licitació, el tipus aplicable serà el que resulti d’aplicar la valoració 
assignada als immobles que s’han de subhastar. Si hi ha càrregues preferents que 
hagin accedit al Registre amb anterioritat, el tipus per a la subhasta serà la diferència 
entre el valor assignat i l’import d’aquestes càrregues, que hauran de quedar 
subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu del remat. Si les càrregues 
preferents excedissin del valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a 
l’import dels deutes i les costes, sempre que aquest import no excedeixi d’aquell valor, 
o bé el valor del bé si l'import dels deutes és superior. 
 
8.2) Si es decideix fer una segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior. 
La segona subhasta s'anunciarà de forma immediata, i s'obrirà un tràmit de mitja hora 
per tal que es puguin constituir nous dipòsits, en relació amb el nou tipus de subhasta, 
per part dels qui desitgin licitar. Per a aquesta segona subhasta serviran els dipòsits 
efectuats anteriorment. 
 
8.3) Un cop finalitzada la subhasta, el secretari de la Mesa aixecarà acta. Un cop 
adjudicat el bé, la diferència entre el dipòsit constituït i el preu d'adjudicació s'haurà 
d'ingressar en el mateix moment de l'adjudicació o en el termini de quinze dies. No 
obstant això, quan el tipus de la subhasta excedeixi de 30.000 € la Mesa de subhasta 
podrà autoritzar que el pagament de l'esmentada diferència es faci el mateix dia en 
què es produeixi l'atorgament de l'escriptura, quan aquest atorgament hagi estat 
sol·licitat per l'adjudicatari, d'acord amb el que preveu el següent apartat 8.5, sense 
perjudici que s'exigeixi la constitució d'un dipòsit addicional. 
 
8.4) En cas d'impagament del preu de la rematada per part de l'adjudicatari, l'import 
del dipòsit s'aplicarà a la cancel·lació de deutes, sense perjudici de les reponsabilitats 
de l'adjudicatari, i la Mesa podrà optar entre acordar l'adjudicació al licitador que hagi 
efectuat la segona oferta més elevada, sempre que la mantingui i no sigui inferior en 
més de dos trams a la oferta impagada, o bé iniciar l'adjudicació directa. 
 
8.5) Un cop pagat el preu de la rematada, s'entregarà a l'adjudicatari una certificació 
de l'acta d'adjudicació dels béns, la qual constitueix un document públic de venda a 
tots els efectes, i contindrà tot allò previst a l'article 104.6.d) del RGR. Tanmateix 
s'expedirà un manament de cancel·lació de càrregues posteriors. No obstant l'exposat, 
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l'adjudicatari podrà sol·licitar expressament en l'acte d'adjudicació l'atorgament 
d'escriptura pública de venda del bé immoble. 
 
8.6) Si les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes, o bé la 
subhasta només hagués resultat deserta en primera licitació i s’hagués decidit no 
celebrar una segona licitació, o bé no s’hagués cobrat el deute amb els béns 
adjudicats i quedessin béns per alienar, es continuarà el procediment amb l’anunci de 
venda per adjudicació directa d’aquests béns, l’alienació dels quals s’ha de dur a terme 
en el termini màxim de sis mesos comptats des del moment de la publicació de l’inici 
del procediment de venda per adjudicació directa. El tipus aplicable quan els béns 
hagin estat objecte de subhasta en primera licitació serà el tipus corresponent a 
aquesta. 
 
9. Quan s’hagin celebrat dues licitacions sense que els béns s’hagin pogut alienar per 
manca de postors, s’efectuarà la venda mitjançant gestió i adjudicació directes. 
L’alienació mitjançant la modalitat de venda directa no estarà –en aquest cas- subjecta 
a tipus. No obstant això, si la Mesa de subhasta considerés que la diferència entre el 
valor assignat als immobles mitjançant taxació i el preu ofert per qualsevol persona 
interessada fos desproporcionada, podrà declarar que l’oferta és inadmissible, amb 
l’objectiu de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en perjudici del propietari 
dels béns, sense accedir a la formalització de la venda. 
 
10. Indicativament, es fixa el 50 per cent del tipus de la primera licitació com a oferta 
admissible en les vendes per gestió directa quan les subhastes en primera i segona 
licitació haguessin resultat desertes. 
 
11. En el supòsit de venda per adjudicació directa, l’alienació s’ha de dur a terme en el 
termini màxim de sis mesos comptats des del moment de la publicació de l’inici del 
procediment de venda per adjudicació directa. A l’efecte esmentat, s’analitzaran les 
ofertes presentades un cop finalitzat cada període mensual, en el decurs del mes 
següent, i l’adjudicació s’efectuarà a qui presenti la millor oferta econòmica, sempre 
que aquesta es consideri suficient a judici de la Mesa. Una oferta considerada 
insuficient es pot reservar per a posteriors anàlisi mensuals d’ofertes presentades. 
Igualment, en el cas que no es presentin ofertes o que aquestes siguin considerades 
insuficients, es considerarà transcorregut el tràmit d'adjudicació directa al final de cada 
període mensual si l'ens creditor manifesta per escrit el seu interès en adjudicar-se els 
béns subhastats que no s'han pogut alienar. Finalment, en cas que no es presentin 
ofertes, o que aquestes es considerin insuficients, o que l'ens creditor no 
hagi manifestat per escrit el seu interès en adjudicar-se els béns esmentats, i per tant 
no es dugui a terme o es proposi cap adjudicació a conseqüència dels anàlisi 
mensuals citats, un cop transcorregut el termini màxim de sis mesos es podrà 
proposar per part del Consell Comarcal de la Selva l’adjudicació dels béns a l’ens 
creditor. 
 
12. Si un cop finalitzada la subhasta (o venda per adjudicació directa, en el seu cas), i 
després d’aplicar l’import procedent a cobrir el deute, restés un import sobrant que no 
es pot lliurar a la persona deutora, no havent-hi creditors posteriors, es mantindrà el 
sobrant a la Tresoreria del Consell Comarcal de la Selva durant el termini de deu anys. 
En els casos de les subhastes o vendes per adjudicació directa finalitzades abans del 
dia u de gener de 2004, el sobrant es mantindrà durant quinze anys a la Tresoreria 
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esmentada. Transcorreguts aquests terminis, l’import sobrant es lliurarà a l’ens 
creditor. 
 
Article 67 – Mitjans de justificació de les actuaci ons 
 
1. El personal encarregat de les tasques materials de recaptació executiva 
documentarà els expedients i la cap del Servei de Gestió Tributària efectuarà una 
declaració de crèdit incobrable, la qual es farà arribar als ajuntaments i a la resta 
d’entitats que han efectuat delegacions. 
 
2. La documentació que cal incorporar als expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable es determinarà segons la seva quantia i d'acord amb criteris d'economia i 
eficàcia. 
 
3. Pel que fa a la tramitació dels expedients de crèdits incobrables per multes de 
trànsit, es podran simplificar els requeriments, tot considerant la quantia de l’expedient, 
la reincidència i d’altres criteris fixats d’acord amb l’Ajuntament creditor. 
 
Article 68–Criteris per a la formulació de declarac ions de crèdits incobrables 
 
1. Per tal de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els 
mitjans utilitzats per a la seva realització, amb caràcter general -i sempre que es 
compti amb el NIF del deutor i s’hagi practicat la notificació vàlida- es podran ordenar 
les actuacions que estableix la normativa reglamentària estatal i la normativa interna 
del Consell Comarcal de la Selva, si aquestes són necessàries per a la realització del 
crèdit. 
 
2. Quan el resultat de les esmentades actuacions sigui negatiu, es formularà una 
declaració de crèdit incobrable. En circumstàncies excepcionals, es podrà ampliar el 
ventall d’actuacions que preveu la normativa mencionada. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I 
PER ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES 
 
Article 4. Quantia 
 
Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es 
comptarà el nombre de fotocòpies per cara impresa: 
Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies  0,19 €/u 
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,41 €/u 
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies  0,12 €/u 
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,36 €/u 
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,36 €/u 
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,62 €/u 
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,24 €/u 
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,52 €/u 

 
Per a l'expedició de còpies de plànols: 
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 5,98 € 
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 6,36 € 
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Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària: 
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Tributària 4,67 € 
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Cadastral 10,98 € 

 
Per compulsa de documents 
Fins a 2 documents 3,40 € 
A partir del 3r document 0,84 € 
Compulsa DNI 2,27 € 

 
Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud 
del particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de 
la Selva o el Consorci de Benestar Social de la Selva. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-02: TAXA PER LA PRESTACIÓ D ELS SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CI UTADANS I LES 
EMPRESES AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels 
serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses amb 
incidència ambiental. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat, tant tècnica com administrativa, que 
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal d’aquells ajuntaments que han delegat les seves 
competències al Consell Comarcal de la Selva s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, 
d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats 
amb incidència ambiental, i per la resta de normativa general o sectorial i les 
ordenances que confereixen potestats d’intervenció per a la prevenció i control de les 
activitats dels ciutadans i les empreses.  
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
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Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o 
instal·lació que fonamenti la intervenció de l'administració. 
Article 4. Responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 
 

  
50,00 

 
2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa. 
 

  
50,00 

 
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en 
locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 1.000 m2, o de llur 
modificació substancial 
 

  
1.250,00 

 
4. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en 
locals tancats o recintes amb una superfície d’entre 1.000 fins a 5.000 m2, o 
de llur modificació substancial 
 

  
1.500,00 

 
5. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en 
locals tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur 
modificació substancial 
 

  
1.800,00 

 
6. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental  
 

  
250,00 
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7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 1.000 
m2, 

  
 

1.250,00 

 
8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície d’entre 1.000 fins 
a 5.000 m2 .  
 

  
1.500,00 

 
9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 5.000 
m2 .  
 

 
1.800,00 

 
10. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental  quan el control el duen a terme tècnics. 
 

 
1.250,00 

 
11. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia 
ambiental  quan el control el duen a terme tècnics. 
 

 
1.250,00 

 
12. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al 
règim de comunicació ambiental.  
 

 
250,00 

13. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència S’aplicarà la mateixa 
quota proporcionalment a 
la superfície ampliada 

14. Canvis de titularitat 100,00 

 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat  que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la 
data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el 
subjecte passiu la formula expressament. 
 
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 
verificat o comprovat prèviament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència 
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat  
que constitueix el fet imposable. 
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3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la 
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.  
 
Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que 
s’hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, 
sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.  
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament 
de la taxa. 
 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que 
la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ............., 
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-03: TAXA PER A LA INSPECCIÓ  ADMINISTRATIVA 
DE LES INSTAL·LACIONS DESTINADES A INFANTS I JOVES,  A CENTRES 
D’ENSENYAMENT I A ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS D’ INFANTS I JOVES 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL TEMPS LLIURE I 
ACTIVITATS DE LLEURE. 

Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa 
corresponent a l'activitat d’inspecció administrativa que porta a terme el Consell 
Comarcal de la Selva, per delegació de la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, de les instal·lacions destinades als infants i als joves, a 
centres d’ensenyament i a entitats, associacions i grups d’infants i joves, per a la 
realització d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure, segons el que 
determina la Llei 38/91, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves, el Decret 276/94, de 14 d’octubre, i el Decret 140/2003, de 10 de 
juny. 
Article 3. Quantia 
La taxa originada pel servei d'inspecció serà de: 
 
Per informe de projectes d’activitats 163,05 € 
Per inspecció de cases de colònies autoritzades 169,63 € 
Per l’estudi del projecte i primera inspecció 289,52 € 
Desplaçament fins a 20 km 15,00 € 
Desplaçament fins a 30 km 20,00 € 
Desplaçament fins a 50 km 25,00 € 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-04: TAXA  PER A LA PRESTACI Ó DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC I ADMINISTRAT IU A LES 
CORPORACIONS, ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES I A PAR TICULARS. 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa per als serveis d’assistència i d’assessorament jurídic i 
administratiu a les corporacions locals, entitats públiques i privades i a particulars. 
 
Constitueix el fet imposable: 
a) Assessorament jurídic i administratiu 
- Elaboració, a instància de part, d’informes jurídics i administratius preceptius, 

derivats del compliment de lleis sectorials que regulen activitats, la competència 
pròpia o delegada dels quals correspon al Consell Comarcal de la Selva.  

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

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

- L’elaboració de les actes corresponents. 
- Assistència a tribunals de selecció de personal. 



 

 16 

- Traducció de textos. 
  
Article 3.  Quantia 
La taxes aplicables són les següents: 
 
Per redacció i elaboració d’informes 163,05 € 
Per assistència a reunions, (plens, comissions de 
govern, informatives, patronats, assemblees, …) 47,49 € 
Per assistència a tribunals de selecció de personal 47,49 € 
Per assistència a servies d’arxius 
municipals(preu/hora) 26,34 € 
Assistència de secretaria/intervenció 75,00 €/hora 
Traducció de textos 0,05 €/linia 
Desplaçament fins a 20 km 15,00 € 
Desplaçament fins a 30 km 20,00 € 
Desplaçament fins a 50 km 25,00 € 

Pel que fa a la representació judicial i extrajudicial de les corporacions locals en 
matèries relatives als ingressos de dret públic locals, s’aplicaran les normes següents: 
 

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

 
2) Si la quantia del procediment és indeterminada, s’aplicarà una taxa de 3.000 

EUR.  
 

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

 
4) Si la quantia del procediment és indeterminada i aquest continua en una 2a 

instància, s’aplicarà una nova taxa de 1.200 EUR.  
 

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

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-05: REDACCIÓ DE PROJECTES   
 
Article 3. Quantia 
 
Conceptes Determinació de la quota: 
Memòries valorades, avantprojectes, estudis D’acord amb el barem orientatiu 
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previs ... (obra civil) d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Projectes nous d’arquitectura i urbanisme D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Projectes nous d’enginyeria D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient 

Direcció d’obres / arquitecte D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient 

Direcció d’obres / arquitecte tècnic D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient 

Direcció d’obres / enginyer D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient. 

Projectes desglossats sense plànols D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient. 
 

Projectes desglossats amb plànols D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Projectes refosos sense plànols D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Projectes refosos amb plànols D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Projectes d’actualització de preus D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Estudis de seguretat i salut en el treball D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient 

Coordinació de seguretat i salut en el treball D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient 

Aixecaments topogràfics  D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Aixecaments d’estats actuals d’edificacions 
existents 

D’acord amb el barem orientatiu 
d’honoraris que figura en l’annex 1 de 
l’expedient  

Informe tècnic 163,05 € 
 

S’aplicarà una bonificació del 20% per als municipis de més de 5.000 habitants, una 
bonificació del 25% per als municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants i una bonificació 
del 30% per a municipis de menys de 2.000 habitants a tots els projectes i direccions 
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que es realitzin des dels Serveis Tècnics del Consell. No obstant això, aquestes 
bonificacions únicament s’aplicaran sobre el concepte d’honoraris i no sobre la 
despesa de visats i/o assegurances de responsabilitat civil que, en funció del projecte, 
hi puguin anar vinculades 
 
La realització d’estudis especials o altres treballs no recollits en els apartats anteriors 
s’establiran mitjançant conveni en el que constarà l’import de la taxa corresponent. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-06: PER LA PRESTACIÓ DEL SE RVEI 
D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT DE SERVEIS TÈCNICS 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei d’assessorament de 
serveis tècnics, destinat als municipis de la Comarca que ho sol·licitin. 
 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’assessorament o assistència 
tècnica que els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal. 
 
Article 3. Quantia 
 
Grup A1 o assimilat (preu/hora) 42,00 €/h 
Grup A2 o assimilat (preu/hora) 36,00 €/h 
Grup C1 o assimilat (preu/hora) 24,00 €/h 
Desplaçament fins a 20 km 15,00 € 
Desplaçament fins a 30 km 20,00 € 
Desplaçament fins a 50 km 25,00 € 

 
Article 4. Bonificacions i exempcions 
S’aplicarà una bonificació del 15% quan es tracti d’assistències continuades durant tot 
l’any. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL  
 
Article 3. Quantia 
 
� Abocador de Lloret de Mar  60,90 €/Tn 

 
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 



 

 19 

 
 

• 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. 
 
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 51,67 €/Tn 
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 84,68 €/Tn 
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 83,99 €/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 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-08: ÚS PRIVATIU DE LES DEPE NDÈNCIES DEL 
CONSELL COMARCAL 
 
Article 3. Quantia 
Les taxes aplicables són les següents: 
Utilització de la Sala d’Actes del Consell Comarcal: 53,74 €/hora o fracció 
Utilització de la Sala de Treball del Consell Comarcal: 30,13 €/hora o fracció 
 
L’ús d’aquestes dependències serà gratuït per a les entitats públiques o privades 
sense ànim de lucre. No obstant això, aquestes entitats s’hauran de fer càrrec de la 
vigilància, control i seguretat de les dependències durant tot el temps que duri la 
utilització, des de l’inici fins el final. El número de dependències és limitat, per tant la 
sol·licitud del seu ús queda supeditat a la disponibilitat de les mateixes. 
 
ORDENANÇA FISCAL T-09: REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA   
 
Article 4 - Quota tributària  
 
La quota a satisfer serà el resultat d’aplicar les tarifes, quantitats o percentatges 
següents, segons la classe de prestació de serveis:  
 
4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral 
 
En relació amb els serveis i productes ofertats per dur a terme el conveni de 
col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, 
així com altres tasques de col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a 
satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents: 
 
a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients 
 
Tramitació d'expedients 
 
   - Atenció al públic 
   - Omplir formularis 
   - Fulls de gravació 
   - Generació de la cinta FIN 
 

42,07 EUR/expedient 
6,01 EUR/unitat en excés 

Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1 
 

20 EUR/CU-1 

Part variable 
 

- En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés 
directe el percentatge s’aplicarà sobre l’import 
total, que inclou tots els exercicis no prescrits 
- En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en 
compte l’import complementari corresponent a 
la incorporació al padró fiscal 

11% sobre l'increment real generat 
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- En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap 
percentatge 

 
 
b) Per la realització de treballs addicionals 
 
Treballs de camp per detectar incidències 
 
   - Treball de camp 
   - Fotografies digitalitzades de les finques 
   - Revisió de la cinta FIN98 
    
 

Menys de 2.500 unitats urbanes 
1,15 EUR/unitat urbana 

 
Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes 

0,95 EUR/unitat urbana 
 

Més de 5.000 unitats urbanes 
0,60 EUR/unitat urbana 

 
Resolució de recursos 15 EUR/expedient 

 
 
4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris 
següents a la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla: 
  

a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3 EUR. 
 
b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de 

recepció, 9 EUR. 
 
c) Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 9 

EUR. 
 
d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta 

de resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que 
s’hagin tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 24 EUR. 

 
En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no 
s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal 
recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de 
l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de 
l’import de la multa s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de 
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per 
l’Ajuntament corresponent. 
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4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de 
trànsit 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris 
següents a la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es 
detalla: 
 

a) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no 
hi hagi hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 68 EUR. 

 
b) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions 

i/o  recursos de reposició contestats, 94 EUR. 
 

c) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi 
hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 104 EUR. 

 
d) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  

recursos de reposició contestats, 145 EUR. 
 
En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no 
s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal 
recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de 
l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de 
l’import de la sanció s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de 
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per 
l’Ajuntament corresponent. 
 
4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i 
inspecció tributària 
 
4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de 
comprovació limitada 
 
En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per 
raó d’una delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests 
procediments (a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin 
derivar), com per raó d’una delegació de competències de gestió tributària i recaptació 
més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 8% sobre l’import principal 
liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional 
en cas de recaptació en període voluntari. 
 
En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de 
recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a 
conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de 
comprovació limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1 
d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute 
en període voluntari. 
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4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària 
 
En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la 
recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà 
el resultat d’aplicar el percentatge del 8% sobre l’import principal liquidat de cada 
ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la 
recaptació en període voluntari. 
 
Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) 
com en el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun 
Ajuntament opta per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer 
una delegació de les competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a 
aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per 
impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels percentatges 
anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal 
de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva 
que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament 
corresponent. 
 
4.4.3 Altres serveis relacionats amb la comprovació i la inspecció tributària 
 
En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents: 
 

a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la 
Selva treballs puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres 
ingressos de dret públic (comparació de bases de dades en relació amb 
ingressos no gestionats pel Consell Comarcal de la Selva, tasques de suport 
en l’atenció al públic pel que fa a aquests ingressos, etc.), la quantia de la taxa 
serà de 20 EUR/hora pel suport del personal administratiu adscrit a les àrees 
de Gestió Tributària o Gestió Cadastral. 

 
b) Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8 EUR per 

gual. 
 
4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió 
tributària,  recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de 
dret públic 
 
4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret 
públic que no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i 
sempre que s’hagi delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, 
s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec 
per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, el 
percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en 
voluntària de l’exercici anterior i de l’existència o no d’una oficina auxiliar en el 
municipi:   
 
Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,50% 
Càrrec superior a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,20% 
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Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,40% 
Càrrec superior a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,00% 

 
Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació 
voluntària d’un ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a 
l’Ajuntament suport administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells 
aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió 
d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de 
bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i 
d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que 
siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega 
formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà cap 
taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en 
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional. 
 
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum 
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec 
faci que l’ajuntament se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es 
produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell 
en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram. 
 
4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

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

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

dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu. 
 
4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria 
integral (recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic 
 
4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per 
aquestes entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import 
principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el 
quadre següent, segons l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi:   
 
Càrrec fins a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 4,00% 
Càrrec superior a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,50% 
Càrrec fins a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 5,00% 
Càrrec superior a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,40% 

 
Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el 
manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe 
o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la 
gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional. 
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Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum 
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de 
quotes faci que l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si 
es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a 
aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en 
què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió.  
 
4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

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

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

dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu. 
 
4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres 
ingressos de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de 
l’IAE) 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges 
següents sobre els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 
20% de l’import principal, a la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del 
període executiu. En aquests casos, només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el 
municipi si el càrrec anual en període executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR. 
 
4.8. Altres 
 
D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden 
establir supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, 
segons l’import i altres circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els 
quals s’han efectuat delegacions de competències o encàrrecs de gestió. En aquest 
sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una proposta que haurà de ser 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan 
colegiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió. 
 
En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les 
costes derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin 
repercutit a la persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes 
també hauran de ser satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un 
ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els procediments de subhasta i 
posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a 
satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les 
mateixes que en els casos de deutes recaptats en període executiu.  
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ORDENANÇA FISCAL T-10, TAXA PER L’ÚS DE LES INSTAL· LACIONS I PER LA 
PRESTACIÓ SERVEIS RELACIONATS AMB EL SANEJAMENT EN ALTA  
 
Article 3. Quantia 
 
Permís per abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR 
Concepte Quantia 
Nova autorització  
Modificació o renovació d’una autorització ja existent 
Nova autoritzacions de caràcter puntual 

350,00 € 
250,00 € 
200,00 €  

 
Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament: 
Nova autorització Quantia  
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
2.194,20 € 

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

 
548,60 € 

Activitats assimilables a les domèstiques 280,00 € 
 
Modificació o renovació d’una autorització existent Quantia  
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres 
agrupacions industrials 

 
1.097,20 € 

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

 
266,80 € 

Activitats assimilables a les domèstiques 140,00 € 
 
Altres conceptes analítiques / informes 
Concepte Quantia  
Inspecció o informe tècnic de sanejament 170,00 € 
Anàlisi paràmetres del cànon (DQO, MES, pH, SOL, Nk, P) 211,00 € 
Anàlisi mostra diriment 250,00 € 
Anàlisis altres paràmetres 50,00 € 

 
Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 25% a aquells subjectes passius que tinguin domicili 
social a la comarca de la Selva sobre la quota relativa a la taxa de permís per 
abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR 
 
ORDENANÇA  PREU PÚBLIC NÚM. P-02: MATERIAL I EQUIPA MENT 
   
Article 3. Quantia 
El preus públics aplicables són els següents: 
 
LLOGUER DE MATERIAL: 
 
Escenaris (preu per un mínim de 3 dies) 
Escenaris Layer  
Fins a 32m2 11,89 €/m2 
Fins a 48m2 11,15 €/m2 
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Fins a 150m2 11,89 €/m2 
Fins + 160m2 11,48 €/m2 
Escala amplada 2m 140,76 €/m2 
Rampa EV 212,18 €/m2 
Protech atura 2m 28,98 €/m2 
Escenari Sumesca  
Fins a 80m2 10,11 €/m2 

 
Cadires 
Cadires bistrot  
Lloguer fins el tercer dia  (preu/unitat) 0,65 € 
Per cada dia d’excés (preu/unitat) 0,07 € 

 
Taules  
Lloguer taula de 2x0,80 fins el tercer 
dia(preu/unitat) 3,91 € 
Per cada dia d’excés (preu/unitat) 0,34 € 

 
Equip de so per a ús de sales 
Fins a 4 dies 97,25 € 
Per cada dia d’excés 38,43 € 

 
Equip de llum 
Fins a 4 dies 66,69 € 
Per cada dia d’excés 26,02 € 

 
Estand /carpa 
Lloguer per dia 28,27 € 
Per 1 setmana 184,88 € 
Per cada setmana d’excés o fracció 73,50 € 

 
 
Per entrega i recollida del material es cobrarà un suplement de 42,44 €. 
 
PÈRDUA O MALMENAMENT DE MATERIAL 
Cost cadira de resina de plàstic 9,24 € 
Taula de 2x0,80 amb peus plegables 135,59 € 

 
SISTEMES INFORMÀTICS I INTERNET 
Per a la utilització dels sistemes informàtics en qualsevol de les seves aplicacions 
½ hora o fracció 2,03 € 

 
LLOGUER BICICLETES 
Preu bicicleta /dia 6,81 € 

 
LLOGUER DE FURGONETA 
Preu hora d’utilització 25,36 € 
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ORDENANÇA  PREU PÚBLIC NÚM. P-05: PRESTACIÓ DE SERV EIS A 
PARTICULARS AL CENTRE D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE LA SELVA 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell 
Comarcal de la Selva estableix el preu públic per a la prestació de serveis a particulars 
per part del centre d’acolliment d’animals de la Selva. 
 
Article 3. Quantia 
Tractament d’animals al CAAS: 
Cartilla veterinària 3,51 € 
Anàlisi leishmania 20,47 € 
Castració gat mascle 30,41 € 
Histerectomia gata 50,28 € 
Castració gos mascle 50,28 € 
Histerectomia gossa 81,90 € 
Ovariohisterectomia gossa 97,27 € 
Desparasitació  9,61 € 
Xip 30,52 € 
Vacuna puppy 24,59 € 
Vacuna tetra-ràbia 38,65 € 
Vacuna ràbia 21,63 € 
Vacunacions ràbia-protectores 4,17 € 
Anàlisi leishmaniosi-protectores 12,30 € 
Desparasitació- protectores 1,81 € 
Collar 2,25 € 
Corretja 4,55 € 
Gàbia captura gats 107,43 € 

 
Gestions administratives:  
Tramitació adopcions 36,23 € 
Passaport internacional 16,96 € 
Canvi de propietari 22,62 € 
Recollida via domiciliària 42,81 € 
Desplaçament fins a 20 km 15,00 € 
Desplaçament fins a 30 km 20,00 € 
Desplaçament fins a 50 km 25,00 € 
Estada diària (cost per dia) 7,20 € 
Fiança obligatòria acolliment temporal 362,30 € 

 
ANNEX 2 .- ESTABLIMENT DE NOVES ORDENANCES FISCALS ANY 2012 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-11: PER AL SERVEI DE REDACC IÓ DE PLANS 
MUNICIPALS DE PROTECCIÓ CIVIL. 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció de plans 
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municipals de protecció civil, servei destinat als municipis de la Comarca que ho 
sol·licitin. 
 
Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats: 
 

• Plans municipals de protecció civil. 
o Redacció. 
o Actualització. 
o Implantació. 

 
Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els 
ajuntaments de la comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec de qualsevol de 
les activitats que integren aquest servei. 
 
Article 3. Quantia 
Art. 3.1. Classificació en grups. 
Si bé la redacció de plans de protecció civil es recolza en tot moment en els formularis 
i models normalitzats del Departament d’Interior és indiscutible que el volum de feina 
que això pot suposar depèn de la complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica del 
municipi en qüestió. 
 
És per això que per tal de determinar una justa tarificació dels serveis regulats per 
aquesta taxa s’han agrupat els municipis de la comarca en funció de dita complexitat 
demogràfica, econòmica i orogràfica resultant d’aquesta classificació els 5 grups 
següents: 
 
Grup A.  
 Brunyola 
 Osor 
 St. Julià del Llor i Bonmatí 
 Susqueda 

 
Grup B.  
 Amer 
 Breda 
 La Cellera de Ter 
 Fogars de la Selva 
 Hostalric 
 Massanes 
 Riudarenes 
 Riudellots 
 Sant Feliu de Buixalleu 
 Vilobí d’Onyar 

 
Grup C.  
 Anglès 
 Arbúcies 
 Caldes de Malavella 
 Maçanet de la Selva 
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 Riells i Viabrea 
 Sant Hilari Sacalm 
 Sils 

 
Grup D.  
 Santa Coloma de Farners 
 Tossa de Mar 
 Vidreres 

 
Grup E.  
 Blanes 
 Lloret de Mar 

 
Art. 3.2. Redacció de manuals bàsics. 
 
Redacció del document bàsic. 
(inclou el document bàsic, el manual bàsic, els annexes i el manual 
d’implantació. No inclou la implantació física sobre el territori) 

Grup A. 1.200,00 € 
Grup B. 1.500,00 € 
Grup C. 1.800,00 € 
Grup D. 2.200,00 € 
Grup E. 2.500,00 € 

 
Art. 3.3. Redacció de manuals específics. 

Redacció de manuals específics (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, ...) 
(inclou el manual específic corresponent, els annexes i el manual d’implantació. 
No inclou la implantació física sobre el territori) 

Grup A.    500,00 € 
Grup B.    650,00 € 
Grup C.    800,00 € 
Grup D. 1.000,00 € 
Grup E. 1.250,00 € 

 
Art. 3.4. Actualitzacions. 

Actualització dels plans de protecció civil. 
(inclou l’actualització del conjunt de les dades, any a any, durant un període de 
4 anys. El preu que s’assenyala és per al conjunt dels 4 anys si bé es meritarà 
el 25% de l’import en el moment de cadascuna de les actualitzacions) 

Manual bàsic    800,00€ 
Grup A. Manual específic    350,00€ 

Manual bàsic 1.000,00€ 
Grup B. Manual específic    450,00€ 

Manual bàsic 1.250,00€ 
Grup C. Manual específic    600,00€ 

Manual bàsic 1.500,00€ 
Grup D. Manual específic    750,00€ 
Grup E. Manual bàsic 1.800,00€ 
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Manual específic    900,00€ 
 
Art. 3.5. Implantació. 
 
Implantació dels plans de protecció civil. 

Grup A, B, C, D i E Segons conveni específic 
 
Article 4. Meritació i pagament 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que 
el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. 
 
La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs 
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a 
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des 
de la notificació de la corresponent liquidació 
 
Article 5. Remissió normativa 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins 
que se n’acordi la seva modificació o derogació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-12: PER AL SERVEI DE REDACC IÓ i 
HOMOLOGACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ D’INSTAL·LACIO NS i 
EQUIPAMENTS LOCALS. 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció i 
homologació de plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals, servei 
destinat als municipis de la Comarca que ho sol·licitin. 
 
Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats: 
 

• Redacció de plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments de titularitat 
municipal amb els continguts mínims assenyalats a l’Annex II del Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

 
• Actes administratius relacionats amb el control, supervisió i, si s’escau, 

homologació de plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments ubicats en 
municipis de la comarca (prèvia delegació de competències de la Comissió 
Municipal de Protecció Civil a la Comissió Comarcal de Protecció Civil). 
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Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els 
ajuntaments de la comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec de qualsevol de 
les activitats que integren aquest servei. 
 
Article 3. Redacció de plans d’autoprotecció. 
 
Art. 3.1.   Quantia. 
En compliment d’allò establert en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures, s’ha definit la tarifació d’aquest servei en funció de 
l’epígraf de l’Annex I de l’esmentat Decret en què es troba inclosa l’activitat en qüestió. 
 
Plans d’autoprotecció per a activitats i 
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. 
(incloses en l’epígraf A –subgrups 1 i 2– de l’Annex I del Decret 
82/2010) 1.500,00€ 

 
Plans d’autoprotecció per a activitats i 
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. 
(incloses en l’epígraf B de l’Annex I del Decret 82/2010) 1.200,00€ 

 
Plans d’autoprotecció per a activitats i 
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. 
(incloses en l’epígraf C –subgrups 1 i 2– de l’Annex I del Decret 
82/2010) 900,00€ 

 
Art. 3.2.   Bonificacions. 
Disposar de la documentació tècnica corresponent al projecte d’activitats, 
principalment si és en format digital, pot representar un considerable estalvi de temps 
en la prestació d’aquest servei. Això s’ha incorporat en aquesta taxa a partir de 
l’aplicació d’un seguit de bonificacions d’acord amb els criteris següents: 
 
Activitats i centres d’interès dels quals es disposi del corresponent 
Projecte d’Activitats, en format paper o digital no editable (.pdf) -15% 

 
Activitats i centres d’interès dels quals es disposi del corresponent 
Projecte d’Activitats, en format digital editable (.dwg o equivalent) -30% 

 

Article 4. Actes administratius relacionats amb el control, supervisió i, si 
s’escau, homologació de plans d’autoprotecció. 
 
Art. 4.1.   Quantia. 
 
Homologació de plans d’autoprotecció per la protecció civil local 
des de la Comissió Comarcal de Protecció Civil 250,00€ 

 
Control i avaluació de la implantació de plans de protecció civil 
prèviament homologats. 120,00€ 
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Desplaçament fins a 20km 15,00€ 
Desplaçament fins a 30km 20,00€ 
Desplaçament fins a 50km 25,00€ 

 
Art. 4.2.   Bonificacions. 
En aquells municipis que tinguin delegades les competències de la Comissió Local de 
Protecció Civil a la Comissió Comarcal de Protecció Civil s’entendrà que la quota 
meritada per a l’informe tècnic previ preceptiu resta inclosa en la quota meritada per a 
la homologació del pla d’autoprotecció. 
 
Article 5. Meritació i pagament 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que 
el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. 
 
La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs 
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a 
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des 
de la notificació de la corresponent liquidació 
 
Article 6. Remissió normativa 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins 
que se n’acordi la seva modificació o derogació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13: PER AL SERVEI DE RECOLL IDA I 
ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS 
 
Article 1. Fet imposable 
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell 
Comarcal de la Selva estableix la taxa aplicable al servei de recollida d’animals 
domèstics i de companyia als municipis de la Comarca, trasllat a les gosseres 
comarcals i posterior tractament. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament els ajuntaments de la comarca i totes aquelles entitats, i 
persones físiques o jurídiques que sol·licitin al Consell aquest servei. 
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Article 3. Quantia 
Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de competències 
al servei comarcal de recollida d’animals abandonats seran les següents: 
 
 

Municipi Quota 
Amer 2.823 € 
Anglès 3.883 € 
Arbúcies 5.685 € 
Blanes 21.190 € 
Breda 3.168 € 
Brunyola 2.130 € 
Caldes de Malavella 7.138 € 
La Cellera de Ter 2.354 € 
Fogars de la Selva 4.004 € 
Hostalric 3.460 € 
Lloret de Mar 22.730 € 
Maçanet de la Selva 9.033 € 
Massanes 2.433 € 
Osor 2.372 € 
Riells i Viabrea 4.769 € 
Riudarenes 3.514 € 
Riudellots de la Selva 2.406 € 
Sant Feliu de Buixalleu 3.016 € 
Sant Hilari Sacalm 5.370 € 
Sant Julià de Llor i Bonmatí 1.889 € 
Santa Coloma de Farners 9.251 € 
Sils 5.236 € 
Susqueda 2.335 € 
Tossa de Mar 7.402 € 
Vidreres 6.342 € 
Vilobí d’Onyar 3.589 € 

 
Article 4. Meritació i pagament 
La taxa es merita per períodes anuals el dia 1 de gener. El seu pagament s’ha de 
portar a terme per part dels Ajuntaments en el moment de la notificació de la 
corresponent liquidació, dins els terminis establerts a la LGT; a excepció que els 
convenis de delegació de competències estableixin un periode diferent. 
 
Article 5.  Remissió normativa 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor  
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins 
que se n’acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T- 14. - TAXA PER LA TRAMITAC IÓ DE LLICÈNCIES 
I ALTRES ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME   
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), el 
Consell Comarcal estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la 
concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la realització d’activitats 
administratives en matèria d’urbanisme, realitzada per delegació dels municipis de la 
comarca. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat , tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 
realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article article 84 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187.4 del 
TRLUC.  
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Base imposable 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de 
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, 
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reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la 
construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera 
provisional. 
 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització 
d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions 
similars, les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, 
telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de 
comunicacions de qualsevol tipus. 
 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost 
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total 
o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat 
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un 
increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin 
per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que 
hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. 
 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via 
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o 
d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la 
superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície 
afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 
característiques del passatge. 
 
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que 
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció  es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable: 
 

Llicències urbanístiques d’obres menors      
                      

60,00 € 

Llicències urbanístiques d’obres majors  
per base imposable inferior a 60.000€ 250,00€ 
per base imposable entre 60.000 i 600.000€ 400,00€ 
per base imposable superiors a 600.000€ 600,00€ 
 
Altres llicències 

 

primera utilització dels edificis (x local) 200,00€ 
modificació de la llicència concedida 50% 

Taxa original 
llicències de parcel·lació (x parcel·la resultant) 100,00€  (amb un mínim  

de 300,00€) 
altres llicències 
(obertura rases, instal·lacions de rètols,...) 

100,00€ 
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Altres documents 

 

Informes tècnics de qualsevol tipus 140,00€ 
Certificats urbanístics i/o compatibilitat  180,00€ 

 
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que 
s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat  s'hagués iniciat 
efectivament.   
 
Article 7. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
Article 8. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat . 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit 
previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
l'activitat  conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9. Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància  
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic 
competent,   que haurà d’estar obligatòriament visat pel col·legi oficial competent  en 
els casos en què sigui  preceptiu, on s’especifica de forma detallada naturalesa de 
l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import  estimat de l'obra, l'amidament i el destí de 
l'edifici.  
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en 
què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una 
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels 
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les 
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
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3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació 
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració  tot 
adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la 
modificació o ampliació. 
 
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 
constituir a la Tresoreria i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de 
realitzar la comunicació prèvia. 
 
2.Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis tècnics podran comprovar el cost real i efectiu de les 
construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta 
comprovació, es practicarà la liquidació definitiva. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a 
pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la 
diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del 
dipòsit. 
  
Article 11. Infraccions i sancions 
 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., 
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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2.2 Aprovació del compte general any 2010  
 
ANTECEDENTS 
  
El dia 10 de maig de 2011 la Comissió Especial de Comptes es va reunir a l’únic 
efecte d’informar sobre el contingut de les liquidacions dels pressupostos del Consell 
Comarcal i el seu organisme autònom Patronat del Castell de Montsoriu, i l’altra 
documentació corresponent al Compte General de l’exercici de 2010. La Comissió 
Especial de Comptes va acordar informar favorablement sobre la documentació 
presentada. 
 
El número 102 del Butlletí Oficial de la Província, de 27 de maig de 2011, va publicar 
l’edicte corresponent a la informació pública de l’esmentat Compte General, sense que 
durant aquest període s’hagi presentat cap tipus de reclamació ni suggeriment. 
 
Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, si 
s’escau, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General del Consell Comarcal de la Selva i el seu 
organisme autònom Patronat del Castell de Montsoriu corresponent a l’exercici de 
2010. 
 
Segon.-  Trametre aquest acord i l’expedient corresponent a la Sindicatura de Comptes 
i a la Direcció General d’Administració Local. 
 
INTERVENCIONS 
No hi ha intervencions 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
 
2.3 Aprovació d'una modificació de crèdit de transf erències entre partides núm. 
2/2011 
 
Vist l’expedient tramitat per a la modificació del pressupost  per a l’any 2011, núm. 
2/2011, per transferència entre partides; 
 
Vista la legislació aplicable així com allò disposat a la base 12a de les Bases 
d’execució del pressupost de l’any 2011. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció  
 
PROPOSTA 
 
Únic.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm.2/2011, per transferència entre 
partides en l’estat de despeses del pressupost de l’any 2011, d’acord amb el següent 
detall: 
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- Aplicacions pressupostàries de despeses disminuïdes 

 
Aplicació Concepte Import 

decrement 
Saldo 
disponible 

Saldo final 

920.62293 Inversions Consell Comarcal -83.398,00 83.398,00 0 
920.62292 Inversions coberta magatzem -22.385,69 23.385,69 0 
932.62500 Inversions gestió tributària -6.054,60 6.054,60 0 
 TOTAL -

111.838,29 
  

 
- Aplicació pressupostària de despeses augmentada 

 
Aplicació Concepte Import 

increment 
Saldo 
disponible 

Saldo final 

162.62207 Inversions escola mediambiental 111.838,29 5.399,79 117.238,08 
 TOTAL 111.838,29   

 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació al proposa és aprovada amb els següents vots: 
 

CIU: 12    A FAVOR 
PSC-PM: 7  ABSTENCIÓ 
ESQUERRA-AM: 6  A FAVOR 
FIC:  3  A FAVOR 
ICV-EUiA-E: 1 A FAVOR 
PPC: 2  ABSTENCIÓ 
MILLOR: 1  ABSTENCIÓ 

 
 
2.4 Acceptació de la delegació de la gestió recapta tòria (executiva) d'uns 
ingressos de dret públic local de l'Ajuntament d'Ho stalric  
 
ANTECEDENTS 
 
En data 26 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament d’Hostalric va delegar en el Consell 
Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria en període executiu de la resta d’ingressos 
de dret públic locals que no es varen especificar en els acords de Ple amb dates 
22/2/1993, 23/12/1998, 28/7/2003, 30/7/2007, 19/12/2007, 17/11/2008 i 7/10/2010, 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. 
 
La gestió recaptatòria (executiva) de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions 
següents: 
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• Expedició de relacions certificades de deutes no satisfets, per part de l’entitat que 
hagi efectuat la recaptació en període voluntari 

• Dictar la provisió de constrenyiment del procediment executiu, per part de l’entitat 
que hagi efectuat la recaptació en període voluntari 

• Recaptació i diligències del procediment executiu 
• Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments en període executiu 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves 
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 
 
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple per a la seva aprovació, 
si escau, la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer . Acceptar la delegació de la gestió recaptatòria (executiva) de la resta 
d’ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Hostalric que no es varen 
especificar en els acords de Ple amb dates 22/2/1993, 23/12/1998, 28/7/2003, 
30/7/2007, 19/12/2007, 17/11/2008 i 7/10/2010, 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. 
 
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 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.5 Delegació de la gestió recaptatòria en període voluntari de les quotes 
urbanístiques exigides per la Junta de Compensació de Can Hosta (Riells i 
Viabrea)  
 
ANTECEDENTS 
 
En data 27 de maig de 2011, l'Assemblea Extraordinària de la Junta de Compensació 
de Can Hosta (Riells i Viabrea) va delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió 
recaptatòria en període voluntari de les quotes urbanístiques de l’entitat. Així mateix, 
l’Assemblea va facultar el President de la Junta de Compensació perquè atorgués els 
documents necessaris amb el Consell Comarcal de la Selva per dur a terme aquest 
acord i per sol·licitar la reclamació en període executiu, mitjançant el procediment de 
constrenyiment, dels deutes pendents a la finalització del període voluntari. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Els art. 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i  7 del 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 dels consells comarcals relativa a l’exercici de competències 
delegades en matèria de gestió recaptatòria. 
 
El President sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.  Acceptar la delegació de la potestat recaptatòria en període voluntari de les 
quotes urbanístiques exigides per la Junta de Compensació de Can Hosta (Riells i 
Viabrea). 
 
Segon . Aprovar el model de conveni per a la prestació dels serveis de recaptació, que 
queda redactat en els termes següents: 
 
Santa Coloma de Farners, … 
 
REUNITS 
 
D'una banda el Sr. Robert Fauria i Danés, president del Consell Comarcal de la Selva, 
expressament delegat per a aquest acte per acord de Ple de data …..…, assistit del 
senyor Marià Vilarnau Massa, secretari del Consell Comarcal de la Selva. 
 
I de l'altra el senyor Félix Queipo Lago, President de la Junta de Compensació de la 
Urbanització Can Hosta de Riells i Viabrea, especialment facultat per a aquest acte per 
acord de l’Assemblea Extraordinària de l’entitat esmentada de data 27 de maig de 
2011. 
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per pactar i obligar-se, i  
 
M A N I F E S T E N 
 
I.- Que l’Assemblea Extraordinària de la Junta de Compensació de la Urbanització Can 
Hosta de Riells i Viabrea, en la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2011, va acordar 
delegar en el Consell Comarcal de la Selva les competències de recaptació de les 
quotes urbanístiques de l’entitat i alhora va facultar el seu President perquè signés 
amb el Consell Comarcal els convenis pertinents. 
 
II.- Que el Consell Comarcal de la Selva va acceptar, mitjançant acord de Ple del dia 
…, la delegació efectuada per la Junta de Compensació de la Urbanització Can Hosta 
de Riells i Viabrea. 
 
III.- Que ambdues parts, fent ús de les seves facultats, formalitzen les condicions 
d’aquest conveni. 
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CLÀUSULES: 
 
I.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la delegació al Consell Comarcal de la Selva de 
les competències d’emissió i cobrament de les quotes de l’entitat urbanística citada.  
 
II. ABAST DE LA GESTIÓ DE COBRAMENT 
 
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva farà el cobrament de 
les quotes que aprovi l’entitat, un cop s’hagi comprovat la inscripció de l’entitat 
urbanística en el Registre d’Entitats Col·laboradores. 
 
D’altra banda, i fent ús de la delegació de la recaptació executiva de quotes 
urbanístiques efectuada al seu dia per l’Ajuntament de Riells i Viabrea, el Servei de 
Gestió Tributària efectuarà la gestió recaptatòria en període executiu per reclamar el 
pagament dels deutes que hagin quedats pendents en període voluntari. 
 
III. VALORS PENDENTS DE COBRAMENT 
 
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva efectuarà la gestió 
recaptatòria dels valors pendents de cobrament que no hagin prescrit, circumstància 
que es comprovarà abans d’efectuar el càrrec inicial o immediatament després 
d’efectuar-lo. 
IV.- MITJANS PERSONALS I ATENCIÓ EN EL MUNICIPI 
 
L’equip humà que integra actualment el Servei de Gestió Tributària està format per 35 
persones amb una àmplia experiència en aquest sector d’activitat, que donen servei a 
22 ajuntaments i 17 entitats urbanístiques de la comarca. Per tal de dur a terme les 
tasques d’atenció presencial als propietaris de la urbanització, el Servei desplaçarà 
una persona a les dependències de l’Ajuntament de Riells i Viabrea diversos dies de 
cada any, els quals s’assenyalen en l’apartat d’atenció tributària als municipis en el 
web www.selvatributs.cat. 
 
V. GESTIÓ DE COBRAMENT 
 
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva farà les tasques 
següents: 
 
a) Un cop realitzat l'examen dels valors pendents de cobrament, s’efectuarà una 
depuració d’aquests –si es comprova que s’ha produït la prescripció de l’acció 
recaptatòria- a fi de tenir coneixement dels pendents reals. 
 
b) La Junta de Compensació i el Servei de Gestió Tributària acordaran un calendari de 
cobrament i en faran una difusió àmplia. 
 
c) Tot el procediment de gestió del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal 
de la Selva estarà informatitzat. Els responsables de la Junta de Compensació de la 
Urbanització Can Hosta podran sol·licitar qualsevol informació referent a la gestió.  
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d) El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal s'encarregarà de l'emissió dels 
padrons, llistes, rebuts, notificacions, etc. de tots els ingressos que siguin objecte 
d’aquest conveni. 
 
e) Es facilitaran les llistes nominals i per conceptes de tots els cobraments mensuals 
perquè es pugui efectuar l'aplicació corresponent. 
 
La Junta de Compensació de la Urbanització Can Hosta, per la seva banda, es 
compromet a: 
 
a) Facilitar al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva les dades 
necessàries que estiguin al seu abast per poder generar les llistes cobratòries, rebuts, 
notificacions, etc., dels diferents ingressos que hagin estat delegats per al seu 
cobrament. 
 
b) Tramitar -en el termini més breu possible- les peticions d'informació i d’aclariment de 
dades que li formuli el Servei de Gestió Tributària. 
 
c) Resoldre les propostes sobre anul·lació de valors que emeti el Servei. 
 
d) Col.laborar amb el personal del Servei per tal de localitzar les adreces correctes 
dels obligats al pagament i per raó d’altres diligències que siguin necessàries. 
VI.- INGRESSOS 
 
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva transferirà a la Junta 
de Compensació, dins dels vuit primers dies de cada mes, l'import total recaptat en 
voluntària i executiva durant el mes anterior, un cop deduïts els imports de les taxes 
per la prestació dels serveis corresponents. 
 
VII.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Quan les persones obligades al pagament presentin recursos o reclamacions tot 
demanant devolucions de quantitats davant la Junta de Compensació de Can Hosta o 
el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, aquest acompanyarà 
a cada sol·licitud de devolució un informe amb una proposta de resolució. 
 
Si l'òrgan encarregat de la gestió ordinària estima la sol·licitud i acorda que es faci 
efectiva la devolució, aquesta es farà a través del Servei de Gestió Tributària, que 
deduirà l'import d'aquestes devolucions de la liquidació mensual següent. 
 
El Consell Comarcal gestionarà de la mateixa manera que amb les devolucions tots els 
errors de gestió dels ingressos que detecti en el procés recaptatori. 
 
VIII.- TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECAPTACIÓ 
 
El Consell Comarcal de la Selva percebrà, per la prestació de serveis de recaptació, 
l’import que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en cada moment a la seva 
Ordenança fiscal de taxes núm. T-09, que per a una entitat com la Junta de 
Compensació de Can Hosta són actualment les següents: 
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1) Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per 
aquestes entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import 
principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el 
quadre següent, segons l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi:   
 
Càrrec fins a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 4,00% 
Càrrec superior a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,50% 
Càrrec fins a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 5,00% 
Càrrec superior a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 4,40% 

 
Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el 
manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe 
o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la 
gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional. 
 
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum 
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de 
quotes faci que l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si 
es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a 
aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en 
què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió.  
 
2) Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

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

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

dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu. 
 
IX. RENDIMENT DE COMPTES I OPERACIÓ DE LIQUIDACIÓ 
 
El Consell Comarcal de la Selva rendirà a la Junta de Compensació de Can Hosta el 
compte anual de gestió recaptatòria, dins dels 30 dies següents a la finalització de 
l'exercici. 
 
X. FIANÇA 
 
El Consell Comarcal de la Selva queda rellevat de la prestació de fiança per respondre 
de la gestió recaptatòria. 
 
XI. NORMES SUBSIDIÀRIES 
 
Amb relació a l’exercici de les competències delegades i a tot allò que no estigui 
previst en aquest conveni, serà aplicable el que disposa la Llei general tributària, els 
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reglaments que la desenvolupen, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la 
Selva, i la normativa urbanística, així com la normativa general de l'Administració local. 
 
XII. DURACIÓ 
 
S'estableix que la duració d'aquest conveni serà per un període mínim de 4 anys, 
entesos com a exercicis complets, a partir del 2n semestre de l’exercici de 2011. 
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 
d'acabament del conveni o del darrer de la pròrroga, la seva decisió de no continuar-lo. 
 
L'extinció del conveni el 31 de desembre obligarà el Consell Comarcal de la Selva, a 
més de rendir el compte extraordinari, a fer una liquidació total dels valors que encara 
estiguin en el seu poder, fent-ne lliurament a l'entitat urbanística. 
 
Així ho acorden els compareixents, en representació dels seus ens, i firmen aquest 
document en el lloc i la data que figuren en la capçalera, per duplicat i a un sol efecte 
 
Tercer . Aprovar el model de conveni d’encàrrec de tractament de dades personals en 
matèria de recaptació, que queda redactat en els termes següents: 
 
Santa Coloma de Farners, … 
 
REUNITS 
 
D'una banda el Sr. Robert Fauria i Danés, president del Consell Comarcal de la Selva, 
expressament delegat per a aquest acte per acord de Ple de data …..…, assistit del 
senyor Marià Vilarnau Massa, secretari del Consell Comarcal de la Selva. 
 
I de l'altra el senyor Félix Queipo Lago, President de la Junta de Compensació de la 
Urbanització Can Hosta de Riells i Viabrea, especialment facultat per a aquest acte per 
acord de l’Assemblea Extraordinària de l’entitat esmentada de data 27 de maig de 
2011. 
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per pactar i obligar-se, i  
 
EXPOSEN 
 
I.- Que l’Assemblea Extraordinària de la Junta de Compensació de la Urbanització Can 
Hosta de Riells i Viabrea, en la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2011, va acordar 
delegar en el Consell Comarcal de la Selva les competències de recaptació de les 
quotes urbanístiques de l’entitat i alhora va facultar el seu President perquè signés 
amb el Consell Comarcal els convenis pertinents. El Consell Comarcal de la Selva va 
acceptar, mitjançant acord de Ple del dia …, la delegació efectuada per la Junta de 
Compensació de la Urbanització Can Hosta de Riells i Viabrea. 
 
II.- La prestació d’aquests serveis de recaptació suposa la gestió i accés per part del 
Consell Comarcal de la Selva a dades personals integrades en fitxers de titularitat de 
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la Junta de Compensació i, en concret, integrades en els fitxers relacionats amb la 
prestació dels serveis mencionats. 
  
III.- D’acord amb l’exposat, i en compliment de l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i de la Llei 
5/2002, de l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya, ambdues parts determinen 
la regulació de l’accés i tractament de les dades de caràcter personal a efectuar pel 
Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES : 
 
Primera.- El Consell Comarcal de la Selva (encarregat del tractament als efectes de la 
LOPD) presta a la Junta de Compensació de Can Hosta uns serveis de recaptació, 
amb la finalitat assenyalada en l’acord de delegació. En compliment de la seva funció, 
el Consell té accés a la informació de les persones sobre les quals recau directament o 
indirecta les actuacions de gestió i de recaptació dels ingressos (persones obligades al 
pagament).  
 
Segona.- L’accés per part del  Consell Comarcal de la Selva a aquestes dades no 
constitueix, per tant, una cessió de dades d’acord amb el concepte establert per 
l’article 11 de la LOPD. 
 
Tercera.- La possibilitat d’accés a les dades de caràcter personal per part del Consell 
Comarcal de la Selva es produeix mitjançant el lliurament per part de la Junta de 
Compensació – o d’altres ens que participen en la gestió dels ingressos- dels suports 
informàtics i llistats de dades necessaris per generar les llistes, rebuts, notificacions i 
qualsevol document necessari per dur a terme les tasques encomanades. L’accés a la 
informació es produirà igualment pel propi desenvolupament de les tasques de 
recaptació, procedent de les persones interessades o els seus representants. 
 
Quarta.- El Consell utilitzarà les dades accedides només d’acord amb els paràmetres 
pactats en l’acord de delegació i exclusivament amb les finalitats referides, durant el 
termini de vigència de la relació de prestació de serveis, que es constitueix en termini 
de vigència d’aquest encàrrec. En relació amb el conveni per a la prestació de serveis 
de recaptació aprovat en l’acord del Consell Comarcal, aquest text comporta un Annex 
en aplicació de la LOPD. 
 
Cinquena.- Les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix en la seva prestació 
de serveis a la Junta de Compensació, són les integrades en els fitxers de recaptació 
dels ingressos delegats per l’entitat, obligant-se el Consell a aplicar en el tractament 
d’aquests les mesures tècniques i organitzatives necessàries d’acord amb l’article 9 de 
la LOPD, desenvolupades pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 (LOPD), 
segons el nivell de seguretat en què es classifiquin les dades accedides (bàsic o mitjà). 
 
Sisena.- El Consell Comarcal de la Selva guardarà secret professional i confidencialitat 
sobre les dades a les quals accedeixi en l’exercici de les competències delegades, 
obligant-se a no comunicar-les ni tan sols per a la seva conservació a terceres 
persones, obligació que es mantindrà un cop finalitzada la seva relació amb la Junta 
de Compensació. El Consell Comarcal informarà el seu personal, empreses 
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col·laboradores o prestadores de serveis al Consell sobre les obligacions dimanants 
d’aquest document i molt particularment dels deures de confidencialitat i secret. 
  
Setena.- El Consell Comarcal de la Selva, en l’exercici de les funcions que 
desenvolupa, s’obliga a complir amb els termes de tractament de dades marcats per la 
LOPD i, en particular, en les funcions de recaptació encomanades, amb els drets 
d’informació, consentiment, adequació i drets fonamentals d’accés, rectificació, 
oposició al tractament i cancel·lació en els terminis legalment assenyalats. La Junta de 
Compensació es compromet a comunicar al Consell Comarcal, amb caràcter 
immediat, qualsevol sol·licitud d’accés, rectificació, oposició al tractament o 
cancel·lació efectuada a les seves dependències i  que el seu compliment incideixi en 
les dades personals gestionades pel Consell, i a posar de manifest, quan així  
procedeixi, que el domicili per a l’exercici d’aquests drets és el del Consell Comarcal, si 
aquest efectua la gestió integral dels fitxers afectats. 
 
Vuitena.- Per la seva banda, la Junta de Compensació s’obligarà a la salvaguarda i 
secret dels documents amb dades personals que el Consell Comarcal li faci arribar per 
què tingui coneixement de la informació de la gestió. És responsabilitat de la Junta de 
Compensació la seguretat i confidencialitat de la informació emmagatzemada 
físicament en les seves oficines i informàticament als seus sistemes, pel que fa als 
fitxers la gestió dels quals tingui encarregada el Consell. 
 
Novena.- En el cas de finalització de la duració del conveni de prestació de serveis o 
de qualsevol de les seves pròrrogues, d’acord amb la clàusula XII del conveni 
esmentat, el Consell Comarcal de la Selva s’obliga a tornar a la Junta de Compensació 
els originals dels expedients i documents relatius a la prestació del servei, en format 
electrònic, òptic, paper o de qualsevol altre tipus on consti la informació objecte dels 
serveis, i a emetre un certificat en el qual consti que no disposa de llistats, fitxers, 
cintes o qualsevol altre suport amb aquesta informació, si escau, que aquells han estat 
destruïts. 
 
Desena.- El Consell Comarcal de la Selva es compromet al compliment de les 
clàusules establertes en aquest conveni, adquirint la responsabilitat que per a 
l’encarregat del tractament estableix l’article 12.4 de la LOPD, en cas d’incompliment 
d’aquestes estipulacions imputables al Consell.  
 
Per la seva banda, l’incompliment de les obligacions assenyalades per la clàusula 
vuitena d’aquest conveni o qualsevol altra assenyalada per la LOPD, imputable només 
a la Junta de Compensació, no serà assumible pel Consell en els termes exposats en 
el paràgraf precedent. 
 
Així ho acorden els compareixents, en representació dels seus ens, i firmen aquest 
document en el lloc i la data que figuren en la capçalera, per duplicat i a un sol efecte. 
 
Quart . Facultar el President tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquests acords, mitjançant la signatura del conveni per a la prestació del servei i 
el conveni per a l’encàrrec de tractament de dades personals.  
 
Cinquè.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Sisè . Trametre aquest acord als interessats i a l’Ajuntament de Riells i Viabrea perquè 
en tinguin coneixement. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.6 Acceptació de la delegació de la gestió recapta tòria (executiva) d'uns 
ingressos de dret públic local de l'Ajuntament d'An glès  
 
ANTECEDENTS 
 
El proper dia 20 de setembre de 2011 està previst que el Ple de l’Ajuntament d’Anglès 
delegui en el Consell Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria en període executiu 
de la resta d’ingressos de dret públic locals que no es varen especificar en els acords 
de Ple amb dates 16/3/1993, 26/11/1998, 3/11/2004, 31/7/2007, 30/9/2008, 31/3/2009 i 
16/3/2010, 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. 
 
La gestió recaptatòria (executiva) de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions 
següents: 
• Expedició de relacions certificades de deutes no satisfets, per part de l’entitat que 

hagi efectuat la recaptació en període voluntari 
• Dictar la provisió de constrenyiment del procediment executiu, per part de l’entitat 

que hagi efectuat la recaptació en període voluntari 
• Recaptació i diligències del procediment executiu 
• Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments en període executiu 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment 
 
En aquest sentit destacar que els conceptes que es recaptaran seran aquells que 
l’Ajuntament no hagi recaptat en període voluntari i que no estiguin emparats pels 
acords municipals anteriorment esmentats. 
 
El càrrec teòric no es pot determinar prèviament, ja que els possibles conceptes a 
recaptar tenen un caràcter excepcional. 
 
En cada cas, i un cop es rebi el càrrec corresponent, el Servei de Gestió Tributària 
notificarà la provisió de constrenyiment amb el períodes que estableix l’art 62.5 de la 
Llei General Tributària. 
 
En referència a la possible necessitat de bestretes, vinculades a aquesta delegació, no 
se’n planteja cap, en tractar-se d’una gestió que només s’efectuaria en període 
executiu i les bestretes que atorga el Consell Comarcal de la Selva queden subjectes 
inexcusablement al cobrament de diversos padrons en voluntària. 
 



 

 50 

Els ingressos anuals previstos no es poden determinar prèviament, en no poder 
estimar el càrrec teòric de forma anticipada. 
 
La despesa pressupostada pels conceptes de dedicació de personal, impresos, 
notificacions, etc. s’equilibrarà amb l’ingrés previst, sempre que aquest es produeixi.   
 
Aquesta delegació no comporta cap modificació en relació amb el contracte signat 
amb l’empresa que presta actualment els serveis d’assistència tècnica, suport 
administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió de tributs i cadastral, 
recaptació i inspecció al Consell Comarcal de la Selva.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, 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. 
 
PROPOSTA 
 
Primer.-  Acceptar la delegació de la gestió recaptatòria (executiva) de la resta 
d’ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Anglès que no es varen 
especificar en els acords de Ple amb dates 16/3/1993, 26/11/1998, 3/11/2004, 
31/7/2007, 30/9/2008, 31/3/2009 i 16/3/2010, 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. 
 
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 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.7 Acceptació de la delegació de competències en m atèria de gestió de residus 
per part de l'Ajuntament de Susqueda  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Susqueda, en sessió de Ple extraordinari de data 1 de juliol de 2011, 
va delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències següents: 
 

- En matèria de gestió dels residus municipals, en els termes de l’article 42 del 
Decret legislatiu 1/2009 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, la 
gestió de la recollida, transport, de valorització i de disposició de les següents 
fraccions de residus municipals: 
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o Fracció Resta en àrea de vorera 
o Paper, vidre i envasos contenidor 
o Fracció orgànica mitjançant compostatge casolà 

 
Consta a l’expedient tramitat la proposta de conveni de delegació amb les dues 
administracions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Consell Comarcal, en virtut de les previsions de l’article 25.1 lletra c) del Decret 
legislatiu 4/2003 del Text refós de la Llei d‘organització comarcal, pot assumir les 
competències dels municipis li deleguin. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si 
s'escau, la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Acceptar les delegacions de les competències de gestió de residus 
municipals realitzades per l’Ajuntament de Susqueda i aprovar els convenis de 
delegació corresponents. 
 
Segon.-  Determinar la forma de prestació del servei de recollida i tractament de 
residus, i els demés serveis inherents a les competències delegades per aquest 
municipi a través de gestió indirecte de l’empresa de capital mixt Serveis 
Mediambientals de la Selva, NORA, SA, d’acord amb els pactes i estipulacions dels 
convenis subscrit amb els ajuntaments. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Susqueda i a Serveis 
Mediambientals de la Selva, Nora, SA. 
 
Quart.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.  
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
 
2.8 Acceptació de la delegació de competències en m atèria de serveis socials de 
l'Ajuntament de Tossa de Mar  
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Tossa de Mar per mitjà d’acord de Junta de Govern Local de data 23 
de juny de 2011 va delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències en 
matèria de serveis socials següents: 
 
- 1.1 Equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) 
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  Educador social 
  Treballador social 
- 1.2 Servei d’atenció domiciliària (SAD social i dependència) 
- 1.3 Servei de teleassistència (TAD) 
- 1.4 Servei de transport adaptat (STA) 
- 1.4 Pla de dones 
- 1.5 Pla de ciutadania i immigració 
 
Vist el conveni de delegació de competències aprovat i que ha de regir les relacions 
per a la prestació dels serveis delegats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Consell Comarcal, en virtut de les previsions de l’article 25.1 lletra c) del Decret 
legislatiu 4/2003 del Text refós de la Llei d‘organització comarcal, pot assumir les 
competències dels municipis li deleguin. 
 
El Consorci de Benestar Social de la Selva és un organisme creat pel Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de Lloret de Mar com a ens instrumental per gestionar els 
serveis socials de la comarca. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.-  Acceptar la delegació de competències en matèria de serveis socials 
efectuada per l’Ajuntament de Tossa de Mar al Consell Comarcal de la Selva i aprovar 
el conveni de delegació entre totes les corporacions. 
 
Segon.-  Determinar la forma de prestació dels serveis delegats a través de 
l’encomana de la gestió al Consorci de Benestar Social de la Selva, d’acord amb els 
pactes i estipulacions del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Tossa de Mar. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Tossa de Mar i al Consorci de 
Benestar Social de la Selva. 
 
Quart.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.9 Aprovació del conveni de col.laboració amb la D elegació del Govern de la  
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l a Selva amb relació a 
l'elaboració de plans de protecció civil.  
 
En el marc de la normativa vigent en matèria de protecció civil els municipis catalans 
tenen l’obligació i/o recomanació (veure llistat adjunt) de redactar diferents Plans 
Municipals de Protecció Civil, ja siguin manuals bàsic o manuals específics relacionats 
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amb cadascuna de les temàtiques prèviament determinades per la legislació vigent 
(NEUCAT, INFOCAT, TRANSCAT, INUNCAT, SISMICAT, ... ). 
 
Aquests plans de protecció civil, tant el bàsic com els específics, tenen una vigència 
màxima de 4 anys havent-los de revisar íntegrament un cop finalitzat aquest període; 
és per tant una necessitat periòdica, més si es té en compte que no és costum 
redactar tots els manuals específics el mateix any. 
 
Fins ara aquesta tasca havia estat desenvolupada per alguna enginyeria privada però 
principalment per la Universitat de Girona, responsable de la majoria de plans de la 
comarca previ conveni de col·laboració entre el municipi en qüestió i la universitat. 
 
Amb el temps aquest servei s’ha anat desdibuixant de manera que ha estat 
directament el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya qui s’ha posat en 
contacte amb el nostre Consell per tal de facilitar que l’elaboració de plans de 
protecció civil per als municipis de la comarca es pugui dur a terme des del propi 
Consell, voluntat que s’ha traduït finalment en la tramesa d’una proposta de “Protocol 
d’actuació regulador de la col·laboració entre la delegació del govern de la Generalitat 
a Girona i el Consell Comarcal de la Selva, en relació amb l’elaboració de plans de 
protecció civil”. 
 
Davant d’aquesta possibilitat s’han dut a terme des de l’Àrea de Serveis Tècnics les 
gestions i estudis oportuns per tal de fer possible l’assumpció d’aquestes tasques com 
a un servei més a oferir als ajuntaments de la comarca dins del catàleg de serveis que 
ofereix a dia d’avui l’Oficina Tècnica del CCSelva. 
 
El global dels plans de protecció civil dels municipis catalans es recolzen en una 
documentació normalitzada tipus que penja de la pàgina web de la Generalitat de 
Catalunya, essent aquesta una qüestió que ha facilitat, per aproximació, d’establir 
unes taxes públiques per a la prestació d’aquest servei agrupant els pobles de la 
comarca en conjunts de municipis de característiques assimilables (per dinàmiques 
demogràfiques, dinàmiques econòmiques o per orografia i medi físic). 
 
A partir d’aquesta agrupació i d’acord amb les conclusions extretes de les consultes 
efectuades tant al Departament d’Interior (Sr. Güell) com a d’altres consells comarcals 
que ja venen desenvolupant aquesta tasca (Alt i Baix Empordà), s’ha predefinit una 
proposta d’ordenança fiscal on recollir els costos de redacció de cadascun dels 
documents i/o situacions que es puguin donar. 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Aprovar el conveni per establir el “Protocol d’actuació regulador de la 
col·laboració entre la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva amb relació a l’elaboració de plans de protecció civil”, d’acord 
amb el contingut proposat des de la Generalitat de Catalunya: 
 
 
 
 
 



 

 54 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ REGULADOR DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, EN RELACIÓ AMB L’ELABORACIÓ DE PLANS DE 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr.................delegat del Govern de la Generalitat a Girona, i, de l’altra, 
l’Il·lm. Sr.               , president del Consell Comarcal de la Selva.   
 
ACTUEN 
 
La primera en nom i representació de la Delegació del Govern de la Generalitat a 
Girona i el segon en nom i representació del Consell Comarcal de la Selva i d’acord 
amb les atribucions que té conferides. 
 
MANIFESTEN 
 
Que la Delegació del Govern a Girona té interès en trobar fórmules que facilitin als 
ajuntaments de les comarques gironines el compliment de l’obligació d’elaborar els 
plans de protecció civil que estableix la Llei 4/1997, de 20 de Maig, de protecció civil 
de Catalunya (DOGC 2401, de 29.05.1997). 
 
Que el Consell Comarcal de la Selva col·labora habitualment amb els ajuntaments en 
la gestió de diverses actuacions locals. 
 
Que la Delegació del Govern a Girona disposa de la informació necessària per a la 
elaboració dels diferents manuals d’actuació per emergències corresponents als riscos 
que afecten els diversos municipis de la Selva.  
 
Que totes dues institucions creuen convenient establir uns criteris de col·laboració per 
tal d’evitar duplicitats d’actuació en les mateixes àrees i facilitar als ajuntaments 
l’elaboració dels plans de protecció civil obligats per la Llei 4/1997 i que, com a fruit 
d’aquesta voluntat de cooperació, formalitzen aquest PROTOCOL D’ACTUACIÓ, que 
s’articula en les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera: 
El present Protocol d’actuació té per objecte establir el marc de col·laboració entre les 
parts signatàries per tal de facilitar als ajuntaments de la comarca de la Selva 
l’elaboració dels plans de protecció civil obligats per la Llei 4/1997, mitjançant 
l’intercanvi de la informació necessària per a la elaboració dels manuals d’actuació 
corresponents a cada tipus específic de risc. 
 
Segona: 
Aquest marc de col·laboració es concreta en les actuacions següents: 
 
Quan el Consell Comarcal estableixi un conveni de col·laboració amb algun 
ajuntament, amb la finalitat de facilitar-li la redacció del corresponent pla de protecció 
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civil, la Delegació del Govern a Girona facilitarà al Consell Comarcal de la Selva el 
suport i la informació de què disposi referent al municipi concret. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, una vegada hagi finalitzat la redacció del 
corresponent pla, trametrà a la Delegació del Govern a Girona  la informació que hagi 
pogut recollir i en el format més adequat, amb la finalitat que la Direcció General de 
Protecció Civil els pugui afegir a les seves bases de dades. 
 
Tercera: 
Aquest Protocol d’actuació entrarà en vigor en el moment de la signatura, tindrà un 
període de vigència d’un any i es renovarà tàcitament pel mateix període, excepte que 
es rescindeixi amb anterioritat per alguna de les causes següents: 
Mutu acord de les parts 
Impossibilitat manifesta de dur a terme les previsions efectuades 
Incompliment de les seves clàusules 
 
Quarta: 
Per què tingui validesa qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en aquest 
Protocol d’actuació, haurà de ser expressada de mutu acord per les parts en una 
clàusula que s’addicionarà al Protocol. 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut del Protocol, el signen per duplicat i a un 
sol efecte. 
 
Santa Coloma de Farners, setembre de 2011 
 
Segon.- Facultar al president tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquests acords, mitjantçant la signatura del conveni protocol d’actuació 
regulador de la col·laboració entre la delegació del govern de la generalitat a girona i el 
consell comarcal de la selva, en relació amb l’elaboració de plans de protecció civil. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.10 Adhesió al conveni subscrit entre l'Agència Tr ibutària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per a la recapt ació executiva d'ingressos de 
dret públic locals   
 
ANTECEDENTS 
 
En data 4 de maig de 2004, i mitjançant acord de Ple, el Consell Comarcal de la Selva 
va sol·licitar la seva adhesió al conveni de col·laboració en matèria d’informació 
tributària i col·laboració en la gestió recaptadora amb les entitats locals signat per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP). Els resultats d’aquest conveni han estat molt positius, 
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tant pel que fa a l’obtenció d’informació com pel que fa a l’increment dels imports 
recaptats d’ingressos de dret públic locals en període executiu, mitjançant l’embarg de 
devolucions de tributs estatals. El mateix conveni també preveu la possibilitat que 
l’AEAT embargui els pagaments que s’hagin de fer amb càrrec al pressupost de les 
entitats locals en relació amb obligats al pagament de deutes gestionats per l’AEAT. 
 
D’altra banda, en data 19 de maig de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat 
la Resolució del dia 6 de maig del mateix any del Departament de Recaptació de 
l’AEAT, per la qual es publica el conveni signat en data 28 d’abril de 2011 amb la 
FEMP per a la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de les 
corporacions locals. Aquest nou conveni complementa l’anterior i pot representar un 
gran pas endavant per a la superació d’alguns límits derivats de l’àmbit geogràfic en 
què el Consell Comarcal de la Selva està duent a terme determinades actuacions de 
recaptació executiva, ja que la gestió recaptadora –amb relació als deutes tramesos- 
s’exercirà en tot el territori estatal, fent ús dels mateixos mitjans d’informació i 
procediments tècnics que els utilitzats per a la recaptació executiva dels drets de 
l’Estat i els seus organismes autònoms. 
 
El principi de col·laboració mútua que ha de regir les relacions entre les 
administracions públiques s’estableix tant en la normativa administrativa i tributària de 
caràcter general com en la normativa local, i aquest conveni és una clara concreció 
d’aquest principi. 
 
D’acord amb la clàusula Tercera del conveni esmentat i el model de protocol d’adhesió 
que s’hi inclou, el Ple de l’entitat local ha de sol·licitar l’adhesió íntegra al conveni, i 
enviar aquest acord -a través de la FEMP- al Departament de Recaptació  de l’AEAT. 
 
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple per a la seva aprovació, 
si escau, la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer . Sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) l’adhesió 
íntegra del Consell Comarcal de la Selva al conveni subscrit en data 28 d’abril de 2011 
amb la FEMP per a la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de 
les corporacions locals per part de l’AEAT. 
 
Segon . Trametre aquest acord i el protocol d’adhesió que preveu el conveni esmentat 
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per tal que el faci arribar 
al Departament de Recaptació  de l’AEAT. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
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2.11 Nomenament d'un representant al Consorci Alba- Ter 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Comarcal el dia 14 de juliol de 2011 va acordar els representant als 
òrgans col.legiats d’ens participats pel Consell, d’entre els quals hi figura el Consorci 
Alba-Ter i el corresponent nomenament del Sr. Moisès Garcia i Milans. 
 
El Consorci Alba-Ter ha comunicat la necessitat de nomenar un altre representant atès 
que hi ha de figurar dos membres del Consell Comarcal de la Selva. 
 
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple per a la seva aprovació, 
si escau, la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.-  Nomenar al Sr. Eduard Adrobau i Ros com a segon representant del Consell 
Comarcal de la Selva al Consorci Alba-Ter. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord als interessats. 
 
INTERVENCIONS 
No n’hi ha 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
2.12 Moció en suport a l'escola catalana  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català coma 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola 
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la 
no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat 
gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 
per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per 
evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que 
el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas 
del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents 
àmbits socials i culturals. Alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió 
social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a 
mantenir la cohesió social de les nostres ciutat i pobles. 
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Per tot això, el Ple del Consell Comarcal de la Selva pren els acords següents: 
 
Primer.-  manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
Segon.-  manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
Tercer.-  Instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
Quart.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris 
dels Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a 
la plataforma Somescola.cat,  impulsora d’aquesta iniciativa. 
 
INTERVENCIONS 
 
La Sra. Natàlia fa una defensa de la moció  
 
El Sr. Enric Martínez expressa que els governs han de vetllar per l’educació dels joves 
catalans, primer apostant per una educació trilingüe, i deixar de banda els 
nacionalismes que s’allunyen dels problemes de la societat catalana. L’educació 
trilingüe és una garantia de llibertat dels ciutadans 
 
El Sr. Joan Colomé expressa que donaran suport a la moció, es tracta d’insistir al 
govern de la Generalitat per tal que en el seu cas no compleixi les sentències i 
resolucions judicials i es doni cobertura a aquelles families i professors que volen 
matenir el model actual. 
 
El Sr. Joan Salmeron expressa que aquest és un model que ha funcionat que és 
positiu i que ningú pot dir que el català està en perill a Catalunya, sinó que depèn d’on 
es vagi fins i tot la utilització del català és residual. 
 
La Generalitat haurà de prendre decisions i també els ajuntaments fent una crida a la 
desobediència, sense que en cap cas s’arribi a la violència. 
 
El Sr. Orobitg, diu que és el portaveu de ERC però també és pare de familia amb dos 
fills en edat escolar, i no està d’acord amb la sentència dictada. És molt trist que en la 
situació actual de democràcia s’hagin de fer aquests tipus de pronunciaments i actes 
institucionals en defensa de l’educació en català. És un tema polititzat que l’únic que fa 
és dividir.  
 
El Sr. Martínez esmenta que també és pare i que només demana que hi hagi el 
compliment de les sentències judicials, i defensa una escola bilingüe. Les resolucions 
judicials s’han de complir. Acaba dient que és català però que també se sent espanyol. 
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El president esmenta que a vegades els tribunals estan polititzats i demana que es 
mantingui el sistema educatiu en català, donat que  
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació al proposa és aprovada amb els següents vots: 
 

CIU: 12    A FAVOR 
PSC-PM: 7  A FAVOR 
ESQUERRA-AM: 6  A FAVOR 
FIC:  3  A FAVOR 
ICV-EUiA-E: 2  A FAVOR 
PPC: 2  EN CONTRA  
MILLOR: 1  A FAVOR 

 
 
2.13 Manifest sobre la reordenació dels serveis san itaris de la comarca  
 
Relació de fets 
 
El Departament de Salut ha anunciat una reordenació que es pretén fer dels serveis 
d’urgències mèdiques que es presten a la nostra comarca. Això afecta directament els 
serveis d’urgències a la zona interior de la comarca de la Selva, és a dir les ABS 
d’Anglès, Arbúcies/Sant Hilari, Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva i Breda/Hostalric, i 
tots els consultoris locals que en depenen, els serveis dels quals quedarien unificats 
únicament en el CAP de Santa Coloma de Farners. També afecta a Blanes, Lloret de 
Mar i Tossa de Mar. 
 
En els moments actuals entenem que pot ésser necessari prendre mesures, tant de 
contenció pressupostària com de reorganització d’alguns serveis sanitaris, però 
sempre amb l’objectiu de continuar prestant un servei sanitari de qualitat als ciutadans, 
sobretot en l’àmbit de l’atenció primària. 
 
Aquest Consell considera que els CAP presten un servei assistencial imprescindible 
per als ciutadans de la comarca,  donada la configuració geogràfica d’aquest territori, 
amb diferents realitats socials i demogràfiques (litoral, plana, muntanya) i de 
comunicació. 
 
Acords 
 
Davant d’aquestes mesures, el Ple del Consell Comarcal de la Selva vol: 
 

1. Instar la Generalitat de Catalunya perquè s’asseguri que cap ciutadà no quedi 
sense rebre atenció sanitària garantint que es mantindran totes les prestacions 
sanitàries amb la mateixa qualitat i amb els criteris clínics. 

 
2. Que es tingui en compte la realitat geogràfica i la mobilitat de la nostra comarca 

abans de materialitzar qualsevol canvi en les prestacions dels serveis actuals. 
Cal realitzar un estudi que tingui en compte tots els equipaments i serveis, però 
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també les característiques socials de tots els pobles per optimitzar recursos per 
la millora del servei. 

 
3. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vetlli perquè 

també s’apliquin les mesures d’estalvi a la simplificació burocràtica i un major 
control i fiscalització de totes les empreses implicades.  

 
4. Que la Generalitat informi al Consell Comarcal, mitjançant el Consell d’Alcaldes 

o l’òrgan que es designi, del funcionament de la reordenació de l’atenció 
continuada per detectar possibles mancances i establir, si s’escau, les mesures 
correctores necessàries. 

 
5. Que es dugui a terme una política informativa adreçada als ciutadans que 

permeti tenir un coneixement actualitzada de l’estat dels CAPs i d’on s’han de 
dirigir per rebre les prestacions que dóna el departament.  

 
6. Notificar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Servei Català de la 

Salut (CatSalut), a l’Institut Català de la Salut i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Enric Martínez manifesta el seu desacord amb aquesta proposta i demana que 
es suspengui l’aplicació del model per un termini de 6 mesos, fins avaluar . 
 
El Sr. Martí Nogué exposa que el Sr. Martínez ha expressat el contingut de la proposta 
consensuada entre els diferents grups que no formen part de l’equip de govern. 
 
Entenen que hi ha improvisació i manca d’informació des de la Generalitat cap als 
ciutadans. No s’ha trobat un consens entre Generalitat i ajuntaments i usuaris, no hi 
hagut diàleg ni tampoc s’han acceptat proposicions. Fet el consell d’alcaldes tampoc 
es va arribar a cap acord entre els alcaldes, malgrat que molts es varen manifestar 
contraris a les decisions preses pel Departament. 
 
En el manifest presentat per l’equip de govern accepta els tancaments del CAP,  i no 
fa cap crítica a l’actuació portada a terme pel Departament. Afegeix que té constància 
que molts consellers en els seus municipis han votat a favor de mocions que es 
mostren contràries a les decisions preses pel Departament. 
 
El Sr. president diu que l’equip de govern està a favor d’obtenir un consens en aquesta 
qüestió i per aquesta raó accepten les modificacions que es proposen per els altres 
grups. 
 
Expressa que la moció es va proposar ja fa 15 dies, i per tant, s’ha de tenir en compte 
que la situació ha evolucionat des d’aquell moment.  
 
S’han mantingut moltes reunions amb la Generalitat, han tingut reunions amb el 
Conseller, el Director territorial i altres autoritats que tenen poder de decisió sobre el 
tema. 
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El Sr. Joan Salmerón exposa que amb la salut no s’hi hauria de jugar, i en la seva 
opinió no es pot quantificar econòmicament. Diu que el sistema de salut català és molt 
important, l’experiència de Blanes és que el sistema de salut públic serà assistencial i 
hi haurà un divorci entre ciutadans que poden permetre’s disposar d’una mútua, i els 
que no. 
 
La salut i la educació haurien de ser intocable, acabarem creant un país amb risc per 
la salut i un país de tontos. El Sr. Salmerón esperava que la moció fos més dura amb 
el govern de la Generalitat, i que se li digués que no adoptés mesures que ataquin el 
sistema de salut. 
 
Li agradaria disposar de les millors prestacions possibles tant per ell com per les altres 
persones. 
 
El Sr. Joan Colomer exposa que ja varen presentar unes esmenes per tal que el 
manifest inclogués unes qüestions, i considera que no té sentit que es faci un manifest 
amb els termes en què estava redactat, i per aquest motiu volien incloure una 
referència al malestar que hi ha per les formes amb què s’han fet els canvis i la política 
de fets consumats que ha portat a terme la Generalitat. 
 
També varen demanar que es donés suport a les mobilitzacions ciutadanes en contra 
dels tancaments dels CAP. 
 
El Sr. Jaume Salmerón expressa que al seu municipi està arribant a un límit 
vergonyós, esmenta que l’altre nit es va atendre a una persona al carrer per part del 
metge. La política de la Generalitat ha estat vergonyosa, confonent als ajuntaments i 
als ciutadans i girant la situació a mesura que hi havia mobilitzacions al carrer.   
 
En relació als motius de forma al·legats anteriors pel Sr. president, esmenta que el 
sistema actual ha aconseguit cohesió social, després de molts anys de lluita.  
 
El Sr. Orobitg expressa que volen garantir un bon servei i que tothom pugui accedir a 
les prestacions sanitàries. El Sr. Orobitg afegeix que el Consell Comarcal ha esmerçat 
recursos polítics en la gestió d’aquest tema. S’han fet reunions, s’han adoptat acords, i 
s’ha celebrat un consell d’alcaldes. Indica també que en l’equip de govern ha buscat el 
consens  
 
El president dóna la paraula a un representant del col·lectiu en defensa dels CAP de la 
comarca, qui fa una exposició defensant del sistema d’urgències nocturnes, al·legant 
que la seva supressió comporta perjudicis en la prestació del servei diürn, per 
l’acumulació de les urgències nocturnes al matí, i produeix que s’hagin de donar 
situacions extremes en l’atenció de les urgències nocturnes. A més, amb el tancament 
dels CAP, el temps de resposta dels serveis mèdics en cas d’urgències nocturnes es 
demora més de 25 minuts des de la trucada al 112 fins que es posa en marxa tot el 
servei. 
 
Per tant, la proposta es modifica incorporant les esmenes presentades pels grups que 
no formen part de l’equip de govern, i queda aprovada en els termes següents: 
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PROPOSTA D’ACORD MODIFICADA 
 
Relació de fets 
El Consell Comarcal de la Selva considera que els CAP presten un servei assistencial 
imprescindible per als ciutadans de la comarca, atesa la configuració geogràfica 
d’aquest territori amb diferents realitats socials, demogràfiques i de comunicació. 
 
El Departament de Salut ha realitzat una reordenació dels serveis d’urgències 
mèdiques que es presten a la nostra comarca. Això afecta directament els serveis 
d’urgències a la zona interior de la comarca de la Selva, és a dir les ABS d’Anglès, 
Arbúcies/Sant Hilari, Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva i Breda/Hostalric, i tots els 
consultoris locals que en depenen, els serveis nocturns dels quals quedarien unificats 
únicament en el CAP de Santa Coloma de Farners. També afecta Blanes, Lloret de 
Mar i Tossa de Mar. 
 
El Departament de Salut ha pres directament aquestes decisions sense el consens del 
territori i sense el debat en el si del Consell Territorial de Salut del Gironès, el Pla de 
l’Estany, la Selva Interior i el Maresme – Selva Marítima, l’objectiu dels quals, segons 
el decret que els regula, és compartir la direcció i la gestió del sistema sanitari en el 
territori establert per contribuir a la millora de la salut de la població de referència, i la 
funció bàsica dels quals és l’ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos del 
territori. 
 
En els moments actuals, entenem que es fa necessari prendre mesures, tant de 
contenció pressupostària com de reorganització d’alguns serveis sanitaris, però 
sempre amb l’objectiu de continuar prestant un servei sanitari de qualitat als ciutadans, 
sobretot en l’àmbit de l’atenció primària. 
 
Acords 
 
Davant d’aquestes mesures, el Ple del Consell Comarcal de la Selva vol: 
 

1. Instar la Generalitat de Catalunya perquè s’asseguri que cap ciutadà no quedi 
sense rebre atenció sanitària garantint que es mantindran totes les prestacions 
sanitàries amb la mateixa qualitat i amb els criteris clínics. 

 
2. Instar el Departament de Salut que paralitzi amb una moratòria de sis mesos la 

disminució del transport sanitari urgent com a servei assistencial fins a avaluar 
la reordenació de les urgències nocturnes. 

 
3. Instar el Departament de Salut que revisi la reordenació aplicada i que es tingui 

en compte la realitat geogràfica i la mobilitat de la nostra comarca. Cal realitzar 
un estudi que tingui en compte tots els equipaments i serveis, però també les 
característiques socials de tots els pobles per optimitzar recursos per a la 
millora del servei. 

 
4. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vetlli perquè 

també s’apliquin les mesures d’estalvi a la simplificació burocràtica i un major 
control i fiscalització de totes les empreses implicades.  
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5. Proposar als representants del Consell Comarcal en els òrgans de gestió de 
Salut la petició d’una reunió urgent del Consell Territorial de Salut, amb els 
alcaldes, per arribar a un consens. 

 
6. Que la Generalitat informi el Consell Comarcal, mitjançant el Consell d’Alcaldes 

o l’òrgan que es designi, del funcionament de la reordenació de l’atenció 
continuada per detectar possibles mancances i establir, si escau, les mesures 
correctores necessàries. 

 
7. Que es realitzi una política informativa adreçada als ciutadans que permeti tenir 

un coneixement actualitzat de l’estat dels CAP i del lloc on s’han de dirigir per 
rebre les prestacions que dóna el Departament.  

 
8. Donar suport a totes les accions pacífiques que es portin a terme per mantenir 

els serveis d’urgències. 
 

9. Sol·licitar als altres Consells Comarcals que s’adhereixin al manifest. 
 
10. Notificar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Servei Català de la 

Salut (CatSalut), a l’Institut Català de la Salut i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

 
 
VOTACIÓ 
Unanimitat 
 
 
2.14 Mocions urgents  
 
No hi ha temes a tractar. 
 
3. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN 
 
3.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de P ermanent del Ple  
 
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple 
següents: 
 
CCPLE2011/1 Ordinària 26/07/2011 
1.- Constitució de la comissió permanent 
2.- Incoació expedient informatiu en relació a la inundació de la planta de compostatge  
3.- Fi de la suspensió del contracte d’explotació de la planta de compostatge 
4.- Revocació d’una sanció en matèria tributària 
5.- Altres temes d’interès 
 
CCPLE2011/2 Ordinària 04/08/2011 
1.- Donar coneixement de les instal·lacions comarcals.  
 
CCPLE2011/3 Ordinària 30/08/2011 
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1.- Aprovació dels criteris generals en matèria d’incompatibilitat del personal al servei 
del Consell Comarcal de la Selva 
2.- Aprovar l’annexió del consell al protocol de prevenció i atenció en situació 
d’assetjament moral i sexual a l’empresa 
3.- Donar compte de mocions dels Ajuntaments de la Comarca 
4.- Donar compte de l’informe de l’SGAE i acordar remetre’l als Ajuntaments de la 
comarca. 
 
3.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència : 
 
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents: 
 
NÚM. 2011G343 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA PER 
INCLOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G344 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA PER 
INCLOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G345 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA PER 
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G346 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA EMBOTITS BOADA PORCEL, SL DE 
VILOBÍ D'ONYAR PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT  
 
NÚM. 2011G347 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA PRODUCTOS CONCENTROL, SA DE 
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G348 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA JAUME ABRAS, SA DE RIUDELLOTS 
DE LA SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
NÚM. 2011G349 
ADQUISICIÓ DE PAPER DIN A-4 RECICLAT. ANY 2011 
 
NÚM. 2011G350 
BESTRETA NÚMERO A L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM . 
 
NÚM. 2011G351 
BESTRETA NÚMERO 1/07/2011 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA . 
 
NÚM. 2011G352 
BESTRETA NÚMERO 1/7/2011 A L’AJUNTAMENT DE D’ARBÚCIES . 
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NÚM. 2011G353 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA PROGUST, SL DE RIUDELLOTS DE LA 
SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G354 
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA LOBERPEN, SL (RESTAURANT VIA 
AUGUSTA) DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS D'ABOCAMENT 
 
NÚM. 2011G 355 
MODIFICACIÓ D'HORARI LABORAL DEL CAP D'ÀREA D'EDUCACIÓ I CULTURA, 
SR.JOAN CARLES CODOLÀ 
 
NÚM.2011G356 
AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL DE LA SRA.EVA CARRERAS MOLINS 
 
NÚM.: 2011G357 
PRORROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS DE RESPONSABLE ADMINISTRIU/VA 
DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ I CULTURA 
 
NÚM. 2011G358 
CONTRACTE D'OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ DE L'EDIFICI DE LES 
OFICINES DE LA MACRODEIXALLERIA I ESCOLA MEDI AMBIENTAL DE SANTA 
COLOMA DE FARNERS. 
 
NÚM. 2011G359 
MODIFICACIÓ DE L’HORARI LABORAL DE LA TREBALLADORA MONTSE 
SURINYAC NOGUER  
 
NÚM. 2011G360 
MODIFICACIÓ DE L’HORARI LABORAL DE LA TREBALLADORA CARME HUGUET 
CASALS  
 
NÚM. 2011G361 
DENEGACIÓ DE LA 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.2011G362 
AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL DE LA SRA.EVA CARRERAS MOLINS 
 
NÚM. 2011G363 
BESTRETA NÚMERO1/2011 A L’AJUNTAMENT DE BREDA 
 
NÚM. 2011G364 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 
NÚM. 2011G365 
BESTRETA NÚMERO 1/2011 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA 
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 3.3  Dació de compte de les Resolucions de Presidè ncia  

 
El president dóna compte de les resolucions següents: 
                                       
Núm. 2011P227 
SOL·LICITUD D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'AJUNTAMENT DE 
BRUNYOLA A L'EDAR DE SILS (NUCLI) 
                                        
Núm. 2011P228 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA D'UN 
ENCÀRREC DE DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 226/2011 
                                       
Núm. 2011P230 
CONVOCATÒRIA PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.  
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, ANY 2011. 
                                        
Núm. 2011P231 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DEL 
RESTAURANT EXCEL, SL A L'EDAR DE SILS-VIDRERES. 
                                        
Núm. 2011P234 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DEL SR. 
GERARDUS VAN DER KOLK A L'EDAR DE SILS-VIDRERES. 
                                        
Núm. 2011P236 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA D'UN ENCÀRREC 
DE DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 225/2011 
 
Núm. 2011P238 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT D'ARBÚCIES D'UN ENCÀRREC DE DEFENSA 
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 237/2011 
 
Núm. 2011P240 
APROVACIÓ DE L’ESTAT FINAL D’OBRA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS 
ACCESSOS I ENTORNS DE LA DEIXALLERIA COMARCAL DE LA SELVA. 
                                        
Núm. 2011P241 
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE 
 
Núm. 2011P242 
ATORGAMENT D’UNA GRATIFICACIÓ PER HORES EXTRAORDINÀRIES AL 
SR.RICARD GALCERAN RABERT. 
 
Núm. 2011P243 
SELECCIÓ D'UN/A TÈCNICA SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL PER 
CONCURS OPOSICIÓ 
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Núm. 2011P244 
SOL·LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU D'UN 
ENCÀRREC DE DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
231/2011 
                                        
Núm. 2011P246 
CONVOCATÒRIA PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ, ANY 2011 
 
Núm. 2011P247 
AJUT A L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA PER A LA ORGANITZACIÓ 
DE LA 7A FIRA DE L'AIGUA 
 
Núm. 2011P248 
AJUT PER A L’AGRUPACIÓ SARDANISTA TOSSENCA. ANY 2011: RESOLUCIÓ 
DENEGACIÓ AJUT DIRECTE 
                                        
Núm. 2011P249 
CONVOCATÒRIA D’ACCIONS FORMATIVES, PER A ENTITATS LOCALS, 
ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES TREBALLADORES EN SITUACIÓ 
D'ATUR.  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, ANY 2011 
 
Núm. 2011P250 
EXPEDIENT AUTORITZACIÓ CAMPAMENT ELS OMS DE LA CASA DE COLÒNIES 
CAN MASSAGUER   
 
Núm. 2011P251 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER GENERACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2011 
                                        
Núm. 2011P252 
SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE JOVENTUT PER A LA GESTIÓ DE L'OFICINA JOVE DE LA SELVA. 
ANY 2011 

  
Núm. 2011P253 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE 
L'AJUNTAMENT DE MASSANES PER EL BUIDATGE DE FOSSES SÈPTIQUES 
 
Núm. 2011P254 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L'HOSTAL 
MARLET, SC A L'EDAR DE RIELLS I VIABREA. 
 
Núm. 2011P255 
SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE JOVENTUT PER A LA BORSA JOVE D'HABITATGE. ANY 2011 
 
Núm. 2011P257 
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS DE 
MENJADOR  ESCOLAR PEL CURS 2011/2012. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
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Núm. 2011P258 
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE TRANSPORT 
ESCOLAR COL·LECTIU PEL CURS 2011/2012. CONCESSIÓ 
 
Núm. 2011P259 
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ABOCAMENT A EDAR DE VIDRES I ALUMINIS 
RAMOS, SL DE MAÇANET DE LA SELVA  
 
Núm. 2011P260 
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
LA SRA. NARCISA RECASENS 
 
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 
 
 

 3.4  Ratificació de Resolucions de Presidència  
 
Se sotmeten a la ratificació i aprovació del ple del Cnsell les resolucions de 
presidència següents: 
 
Núm. 2011P229 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A 
 
Núm. 2011P235 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER CARME FERRER DURAN 
 
Núm. 2011P237 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A 
 
Núm. 2011P239 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA S.A 
 
Núm. 2011P245 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA SA 
 
Núm. 2011P256 
CONTRACTE PROGRAMA AMB L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER A LA 
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS 
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ DE LES DONES (SIAD). ANY 2011: APROVACIÓ 
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4. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Jaume Fontanet, demana si es pot confeccionar algun tipus de carnet 
identificatiu de conseller comarcal, doncs facilita la presentació i identificació davant 
determinades instàncies.  
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau    
        El president  
 
 
 
 
 


