ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2013/2
Caràcter: Ordinària
Data: 9 d' abril de 2013
Hora d’inici: 17:50 hores
Hora de fi: 19:30 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Valls Méndez (CIU), conseller portaveu
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), conseller
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
José Martinez Herrera (PSC-PM) , conseller
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) , conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Josep Manel Verde Tejero (PSC-PM), conseller
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Moisès Garcia i Milans (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Joan Colomer Llinàs (I-Selva), conseller portaveu
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Jaume Salmeron Font (I-Selva), conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu

S’excusen:

Intervé com a secretari el Sr. Marià Vilarnau Massa, amb l’assistència de l’interventor,
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs
Gómez.
Ordre del dia

Sessió: PLE2013/2
Dia:9 d' abril de 2013 a les 17:50 hores,
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal
L’ordre del dia és el següent:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
- PLE2012/4 Ordinari de 18/12/2012
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat
3. Propostes d’acord
3.1. Donar compte de la renúncia del conseller Sr. Josep Valls (PRP2013/77)
3.2. Creació de l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/63)
3.3. Aprovació del canvi de modalitat contractual en la prestació del servei de compostatge
casolà indirecte a través de l'empresa mixta Serveis Mediambientals de la Selva, NORA
(PRP2013/62)
3.4. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de fitxers de dades de caràcter
Personal. Creació de nous fitxers i modificacions dels existents (PRP2013/72)
3.5. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 20132014 (PRP2013/71)
3.6. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport individual. Curs 2013-2014
(PRP2013/68)
3.7. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014
(PRP2013/69)
3.8. Modificació de la Relació de Llocs de Treball Inicial i amortització d’una plaça de
Netejadora (PRP2013/74)
3.9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2012 (PRP2013/73)

4. Propostes Urgents
5. Mocions
5.1. Propostes del grup Independent de la Selva (ISELVA)
-

Donar compte per part de l’equip de govern de les accions realitzades en relació al
contracte amb l’empresa GRS i situació dels funcionaris implicats
Proposta d’un govern de concentració amb tots els grups representats al Consell
Comarcal.

5.2. Moció dels grups comarcals que signen la present per a declarar la Selva comarca lliure de
la tècnica de fractura hidràulica, coneguda com a "FRACKING" (PRP2013/79)

5.3. Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans (PRP2013/78)
5.4. Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés de transició
nacional (PRP2013/57)

6. Precs i preguntes

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de
formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat
prèviament als consellers:
- PLE2012/4 Ordinari de 18/12/2012
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat

2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de Permanent del Ple
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple
següents:
CPPLE2012/24 Ordinària 04/12/2012
1. PRP2012/272. Conveni de col·laboració en activitats d'interès general entre el
Consell Comarcal de la Selva i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA
2.PRP2012/265. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla
d'assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Vidreres
3.PRP2012/269. Conveni de delegació de comptències per a la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats a Maçanet de la Selva
4.PRP2012/267. Adhesió al conveni marc de col•laboració entre l'Agència de residus
(ARC) i les entitats gestores dels sistemes de gestió (SIG) de residus d'aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
5.PRP2012/262. Renúncia de l'Ajuntament de Massanes a la participació al projecte
de tècnic compartit de joventut
6.PRP2012/271. Despeses directes d'explotació dels sistemes de sanejament del
Consell Comarcal de la Selva per a l'any 2012

7.PRP2012/259. Delegació de competències municipals en matèria de sanejament
d'aigües residuals de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
8.PRP2012/264. Recepció de l'obra d'ampliació i millora de la planta de compostatge
de FORM de la Selva
9.PRP2012/263. Acceptació de l'encàrrec de redacció, actualització i implantació de
tots els Plans de Protecció Civil del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
10. PRP2012/278 Aprovar les rutes proposades per a l'any 2013 dins del marc del
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels serveis de
transport de viatgers de la Selva. Transport a la demanda any 2013.
CPPLE2012/25 Ordinària 18/12/2012
2.1 Aprovació del calendari d'obertura i festius de la planta de compostatge per a
l'exercici 2013 (PRP2012/286)
2.2 Aprovar el Conveni de servei de recollida selectiva de lalunes amb contenidors
model atlas i de residus especials amb minideixalleries urbanes per al Consell
Comarcal de la Selva amb Blipvert,SL. (PRP2012/285)
2.3 Aprovació de la liquidació del contracte administratiu especial pel servei de
menjador escolar als centres d'ensenyament amb menjadors escolars gestionats pel
Consell Comarcal de la Selva formulat pel cap del Departament de Serveis a la
Ciutadania (PRP2012/282)
2.4 Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la Resolució de Presidència
2012P205 sobre l'adhesió del Consell Comarcal de la Selva al conveni tipus de
col·laboració per al desenvolupament d'un programa d'un programa de Teleassistència
Domiciliària (PRP2012/283)
2.5 Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la Resolució de Presidència
2012P204 sobre l'aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de
Girona i el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament d'un programa de
Teleassistència domiciliària (PRP2012/281)
2.6 Pròrroga forçosa dels contractes d'explotació de les EDAR gestionades pel Consell
Comarcal de la Selva (PRP2012/288)
2.7 Segona pròrroga del contracte de gestió de serveis públics, sota la modalitat
d'arrendament, per l'explotació de la planta de compostatge de Santa Coloma de
Farners (PRP2012/287)
CPPLE2013/1 Ordinària 15/01/2013
1.Resposta a la denegació d'adhesió al conveni entre l'AEAT i la FEMP per a la
recaptació executiva d'ingressos de dret públic local (PRP2013/3)
2.Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a
l'Oficina d'Habitatge i al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, entre
l'Agència de l'habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/2)
3.Correcció d’errors de l’acord de modificació del contracte de serveis d’assistència
tècnica, suport administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió de
tributs i cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva formalitzat
amb GRS arc local SL (PRP2013/1)
CPPLE2013/2 Ordinària 29/01/2013
1.Conveni de col·laboració en activitats d’interès general entre el Consell Comarcal de
la Selva i Aqualogy Medio Ambiente, SA (PRP2013/5)
2.Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Selva en el marc del programa d'Experiència Professional per a
l'Ocupació Juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació” (PRP2013/7)

3.Delegació de l'Ajuntament d'Osor de les competències de gestió de residus
municipals (PRP2013/15)
4.Acceptació de l’encàrrec de redacció del "Projecte de millora de l’enllumenat públic
dels sectors "La Gabarra" i "Mas Font" de Tossa de Mar (PRP2013/10)
5.Acceptació de l’encàrrec de redacció del "Projecte de millores en les xarxes
municipals de serveis de Tossa de Mar" (PRP2013/11)
6.Acceptació de l’encàrrec de redacció del "Projecte de pavimentació del cementiri
municipal de Riudellots de la Selva, inclosos els accessos- Memòria Valorada-"
(PRP2013/12)
7.Acceptació de l’encàrrec de redacció del "Projecte de pavimentació dels exteriors del
Centre de serveis per a la gent gran "El lliri blau" a Riudellots de la Selva- Memòria
valorada- (PRP2013/13)
8.Acceptació dels encàrrecs de redacció de diversos plans d’autoprotecció per a
activitats i instal·lacions del municipi de Riudellots de la Selva (PRP2013/20)
9.Acceptació de l’encàrrec de redacció de l’aixecament topogràfic d’una porció de
terreny a Riudellots de la Selva (PRP2013/16)
10Acceptació de l’encàrrec de direcció de les obres d’asfaltatge de l’avinguda Mas
Pins a Riudellots de la Selva (PRP2013/14)
11.Proposta d’autorització per a la connexió del col·lector d'Aiguaviva Parc a
Terrafortuna (PRP2013/19)
12.Aprovació del nou Pla de gestió de residus municipals de Riudellots de la Selva per
a l’any 2013 (PRP2013/6)
13.Autorització de la cessió del contracte de serveis de gestió i manteniment de
l'EDAR d'Aiguaviva Park a Aqualogy, Medio Ambiente SA (PRP2013/8)
14.Autorització de cessió del contracte d’explotació, conservació i manteniment de
l'EDAR d'Anglès i la Cellera a Aqualogy, Medio Ambiente SA (PRP2013/9)
15.Compareixença en un procediment contenciós-administratius amb referència al
Recurs ordinari 436/2012 interposat er BARCELONA BUS SL, i encàrrec de defensa
jurídica (PRP2013/17)
16.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per France
Telecom España, S.A.U i encàrrec de defensa jurídica de l’Ajuntament de Brunyola
(PRP2013/21)

17.Declaració de cessament de la consellera Sra. Alba Serra i sol·licitud de
nomenament del Sr. Isidre Font com a conseller
CPPLE2013/3 Ordinària 05/02/2013
1.Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Massanes per a l'aplicació de les
liquidacions del servei de gestió tributària a la compensació de deutes (PRP2013/25)
2.Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de polítiques de
joventut 2013 (PRP2013/22)
3.Conveni amb el Centre d'Estudis Selvatans. Anys 2012-2013 (PRP2013/30)
4.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 79/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U i
encàrrec de defensa jurídica de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva (PRP2013/29)
5.Compareixença en un procediment contenciós-administratiuamb referència al
procediment abreujat 77/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U i
encàrrec de defensa jurídica per part de l’Ajuntament de Sils (PRP2013/28)
6.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per FRANCE
TELECOM ESPAÑA, S.A.U amb referència al procediment abreujat 229/2011 i
encàrrec de defensa jurídica de l’Ajuntament de Sils (PRP2013/27)
7.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb eferència al
procediment abreujat 227/2011 interposat per France Telecom España, S.A.U i

encàrrec de defensa jurídica per part de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
(PRP2013/26)
8.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 148/2011 interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica (PRP2013/24)
CPPLE2013/4 Ordinària 19/02/2013
1.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per a la
implantació d'una aula musical al municipi (PRP2013/33)
2. Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riudellots de la
Selva per a la implantació d'una aula musical al municipi (PRP2013/34)
3.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per a
la implantació d'una aula musical al municipi (PRP2013/35)
4.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
d'Hostalric, per al desenvolupament del projecte “Ecosistema d'innovació oberta per al
desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva” (PRP2013/32)
5.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Lloret de Mar, per al desenvolupament del projecte "Ecosistema d'innovació oberta per
al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva" (PRP2013/36)
6.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm, per al desenvolupament del projecte “Ecosistema d'innovació
oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva”
(PRP2013/37)
7.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Associació de
Turisme la Selva, comarca de l'aigua, per al desenvolupament del projecte
"Ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la
comarca de la Selva" (PRP2013/42)
8.Cessió de la gestió de les infraestructures de sanejament de Can Fornaca de
Riudarenes i Maçanet Residencial (PRP2013/38)
9.Acceptació de l'encàrrec de redacció de diferents Plans de Protecció Civil del
municipi de Caldes de Malavella(PRP2013/39)
10.Proposta de valoració i aprovació del Projecte de gestió del Centre d'Acollida
d'Animals de la Selva pel 2013 (PRP2013/31)
11.Liquidació definitiva a l'empresa SOCAMEX dels imports pendents de l'explotació
de l'EDAR Hostalric (PRP2013/40)
12.Proposta de buidat de la segona línia de decantació de l’EDAR d’Anglès - la Cellera
de Ter (PRP2013/43)
13.Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
recurs ordinari 01/2013 interposat per XOPS SL, i encàrrec de defensa jurídica
(PRP2013/41)

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
Núm. 2012G 512
Contracte menor de subministrament i col·locació de tanques de fusta i senyalització al
parc mediambiental de la selva
Núm. . 2012G 511
Contracte menor per servei de dinamització parcs de salut - Club Rem Es Vano
Núm. . 2012G 510

Contracte menor per servei de dinamització parcs salut - Consell Esportiu de La Selva
Núm. 2012G 509
Contracte menor per servei dinamització parcs de salut - Club Atletisme Lloret-la Selva
Núm. 2012G 508
Contracte menors d'obres per a la construcció d'una zona de rentat de camions i
serveis auxiliars en el Parc Mediambiental de la Selva.
Núm. 2012G 507
Contracte menor per servei dinamització parcs salut - Club Olímpic Vidreres
Núm. 2012G 506
Concessió de compactació de lactància i acumulació d’un terç de la jornada laboral de
la Sra. Judith Font Amaya

Núm. 2012G 505
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
CALERO*MESIAS,M.OBDULIA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 504
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de APARECIDA*DA
SILVA,ROSIMEIRE relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient
reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 503
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
LEVINTAS,ALEXANDRA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient
reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 502
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
GOMEZ*GIRONES,MARIA DOLORES relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de
medi ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 501
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de SALTOKI BLANES
SA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la
neteja viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 500
Inici d’expedient sancionador per infraccions en matèria d’instal·lacions juvenils contra
LLepafilms, SL.
Núm. 2012G 499
Contracte menor de subministrament d'un equip de pressió amb dos motors per
l'EDAR de Breda.
Núm. 2012G 498

Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
VILLANUEVA*GARCIA,JOSE relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 497
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de SAID,BOUGHABA
relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la neteja
viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 496
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de GAO,HEHE relatiu
a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la neteja viària i
de la gestió dels residus.

Núm. 2012G 495
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de LACE VISION SL
relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la neteja
viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 494
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de BOYKOV,ROMAN
relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la neteja
viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 493
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de DUKURAY,HAJI
relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi ambient reguladora de la neteja
viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 492
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
GUZMAN*PIN,ZOILA ROSA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 491
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
VASQUEZ*VELEZ,RITA ELIZABETH relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de
medi ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus.
Núm. 2012G 490
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
GARCIA*MIRANDA,ROSA MARIA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 489
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
HEREDIA*GARCIA,DOMINGO relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 488
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
DALMAU*TRESSERRAS,NURIA relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus

Núm. 2012G 487
Bestreta número 8/2012 a l’ajuntament de Breda
Núm. 2012G 486
Bestreta número 3/2012 a l’ajuntament de Vidreres
Núm. 2012G 485
Bestreta número 8/2012 a l’ajuntament de Sils

Núm. 2012G 484
Contracte menor de serveis per a la impartició de la formació teòrica de l’acció
formativa “Anglès: gestió comercial” (ADGX01), inclosa dins la formació ocupacional
FOAP 2012
Núm. 2012G 483
Aprovació de la nòmina de personal del mes de desembre
Núm. 2012G 482
Bestreta número 11/2012 a l’ajuntament d’Arbúcies
Núm. 2012G 481
Resolució incoació. (INFRAESTRUCTURES / AFA / agj) a nom de
HEREDIA*GARCIA,DOMINGO relatiu a infracció de l’Ordenança municipal de medi
ambient reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus
Núm. 2012G 480
Resolució sense contingut
Núm. 2012G 479
Contracte menor de subministrament per la millora del control d'aireació a la EDAR
d'Anglès i la Cellera de Ter
Núm. 2012G 478
Contracte menor de serveis per a la millora del programa de control de la planta de
compostatge
Núm. 2012G 477
Contracte menor de subministrament per a la substitució del cargol transportador de
desbast de l'EDAR d'Aiguaviva Parc
Núm. 2012G 476
Contracte menor de subministrament pel canvi del cargol de la centrífuga de l'EDAR
de Maçanet de la Selva
Núm. 2012G 475
Contracte menor de subministrament d'un equip de pressió amb dos motors per
l'EDAR de Sils-Vidreres
Núm. 2012G 474
Adjudicació de les obres d'enllumenat i instal·lació elèctrica urgents al Castell de
Montsoriu
Núm. 2012G 473

Contracte menor d'obres per a l'arranjament d'un camí al Parc Mediambiental de la
Selva.
Núm. 2012G 472
Resolució sense contingut
Núm. 2012G 471
Relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció d'un/a
funcionari/ària interí/ina amb categoria de tècnic/a superior d’administració general a
adscriure al projecte "desenvolupament de comunitats de confiança per a
l'aprenentatge global 2013-2015"
Núm. 2012G 470
Procediment sancionador contra Cambelson, SL de Riudellots de la Selva per
incompliment de les condicions d'abocament
Núm. 2012G 469
Resolució relativa a un recurs interposat contra la imposició de sanció per no donar
informació d’un sou (Expedient administratiu núm. 003044/2012)
Núm. 2012G 468
Imposició de Sanció (núm. 000102/2012)
Núm. 2012G 467
Imposició de Sanció (núm. 000106/2012)
Núm. 2012G 466
Imposició de Sanció (núm. 000113/2012)
Núm. 2012G 465
Imposició de Sanció (núm. 000114/2012)
Núm. 2012G 464
Imposició de Sanció (núm. 000109/2012)
Núm. 2012G 463
Resolució sobre unes al·legacions contra la resolució d’inici i Imposició de Sanció
(núm. 000112/2012)
Núm. 2012G 462
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000126/2012)
Núm. 2012G 461
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000125/2012)
Núm. 2012G 460
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000124/2012)
Núm. 2012G 459
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000123/2012)

Número
2013/1

Data
Títol
03/01/2013 Relació d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció
d'un/a funcionari/ària interí/ina amb la categoria de tècnic/a superior
d'administració general a adscriure al programa "Joves per l'ocupació 20122013"

2013/2
2013/3
2013/4
2013/5
2013/6

07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
09/01/2013

2013/7

14/01/2013

2013/8
2013/9
2013/10

22/01/2013
22/01/2013
23/01/2013

2013/11

24/01/2013

2013/12

25/01/2013

2013/13

25/01/2013

2013/14

25/01/2013

2013/15

25/01/2013

2013/16

25/01/2013

2013/17

25/01/2013

2013/18

25/01/2013

2013/19
2013/20

31/01/2013
01/02/2013

2013/21

05/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000002/2013)
05/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000136/2012)
05/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000136/2012)
05/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000138/2012)
06/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000139/2012)
06/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000140/2012)
06/02/2013 Concessió de bestreta al Sra. David Güell López
06/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000144/2012)
07/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 147/2012)
07/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000148/2012)
07/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.

2013/22
2013/23
2013/24
2013/25
2013/26
2013/27
2013/28
2013/29
2013/30
2013/31

Concessió de bestreta a la Sra. Dolors Garcia Molina
Concessió de bestreta al Sr. Christian Júdez
Concessió de bestreta al Sr. José Miguel García Veigas
Concessió de Bestreta al Sr. Sergi Reixach Boada
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'instal•lacions
juvenils contra el Sr. Martí Forest Capdevila.
Resolució relativa a les al•legacions interposades contra la resolució d’inici i
Imposició de sanció (núm. 000065/2012)
Reducció de la jornada laboral de la Sra. Judit Font Amaya
Aprovació de la nòmina de personal del mes de gener
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000214/2013)
Procediment sancionador contra FLISA CATALUNYA, SAU de Riudellots
de la Selva per incompliment de les condicions d'abocament
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000129/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000130/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000131/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000132/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000133/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000134/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000135/2012)
Rectificació de la nòmina del mes de gener
Contracte menor de serveis per a la impartició de la formació
professionalitzadora de l’especialitat “Operacions bàsiques de bar i
restaurant” dins el programa Joves per l’Ocupació a Lloret de Mar

000150/2012)
2013/32
2013/33
2013/34
2013/35
2013/36
2013/37
2013/38
2013/39
2013/40
2013/41
2013/42
2013/43
2013/44
2013/45
2013/46
2013/47
2013/48
2013/49
2013/50
2013/51
2013/52
2013/53
2013/54
2013/55
2013/56
2013/57
2013/58
2013/59
2013/60

08/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000003/2013)
08/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000004/2013)
11/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000005/2013)
13/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000006/2013)
13/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000007/2013)
13/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
ARTESANOS DEL MONTSENY, SL de Riells i Viabrea
13/02/2013 Inici expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
ANGLÈS TÈXTIL,SA d'Anglès
13/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
MIQUEL CASTAÑER, SCP d'Hostalric
13/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000008/2013)
14/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000009/2013)
14/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000010/2013)
15/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
FRECARN, SL de Maçanet de la Selva
15/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
Frecarn, SL de Maçanet de la Selva
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000011/2013)
18/02/2013 Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000012/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000013/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000014/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000015/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000016/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000017/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000018/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000019/2013)
18/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
Flisa Catalunya, SAU de Riudellots de la Selva
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000020/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000021/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000022/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000023/2013)
18/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000024/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.

2013/61
2013/62
2013/63
2013/64
2013/65
2013/66
2013/67
2013/68
2013/69
2013/70
2013/71
2013/72
2013/73
2013/74
2013/75
2013/76
2013/77
2013/78
2013/79
2013/80
2013/81
2013/82

2013/83
2013/84
2013/85
2013/86
2013/87
2013/88
2013/89
2013/90
2013/91

000025/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000026/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000027/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000028/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000029/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000030/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000031/2013)
19/02/2013 Inici expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra Frit
Ravich, SL de Maçanet de la Selva
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000032/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000033/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000034/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000035/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000036/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000037/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000038/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000039/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000040/2013)
19/02/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000041/2013)
21/02/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
Anglès Tèxtil, SA d'Anglès
21/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000042/2013)
21/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000043/2013)
21/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000044/2013)
22/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000045/2013)
22/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000046/2013
22/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000047/2013)
22/02/2013 Nòmina mes de febrer
25/02/2013 Concessió de bestreta a la Sra. Pili Valls Poveda
25/02/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000049/2013)
27/02/2013 Resolució relativa a un recurs interposat contra una sancíó per no donar
informació d'un sou
27/02/2013 Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament d'Anglès
27/02/2013 Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament d'Arbúcies
27/02/2013 Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Breda

2013/92
2013/93
2013/94
2013/95

27/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Blanes
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Caldes de Malavella
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de la Cellera de Ter
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament d'Hostalric

2013/96
2013/97
2013/98
2013/99
2013/100

28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

2013/101
2013/102
2013/103
2013/104
2013/105

28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament d'Hostalric
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Massanes
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Riells i Viabrea
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Riudarenes
Compactació lactància i gaudiment de vacances de la Sra. Sandra Bas
Mirada
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Sils
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Santa Coloma de Farners
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000050/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000051/2013)
Sol·licitud de permís no retribuït de la Sra. Elena Samper Bustins

2013/106 28/02/2013
2013/107 28/02/2013

2.3 Dació de compte de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions següents:
Núm. 2012P228
Ajut a l'ajuntament d'Amer
Núm. 2012P227
Ajut per la cooperació amb el tercer món i altres entitats. Any 2012
Núm. 2012P226
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament d'Arbúcies destinat als serveis socials.
Núm. 2012P225
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Riudarenes per l'arranjament de terra de la sala de
lectura de les antigues escoles
Núm. 2012P224
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Sils per a l'adquisició de mobiliari de diverses àrees
de serveis socials
Núm. 2012P223
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Maçanet de la selva per promoure el benestar
social
Núm. 2012P222
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de la Cellera de ter per a millores en el local de serveis
socials i l'entrada de la llar de jubilats
Núm. 2012P221

Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per a les oficines de benestar social
del municipi (a la casa del mestre)
Núm. 2012P220
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Fogars de la Selva per a l'adquisició de mobiliari
adaptat
Núm. 2012P219
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Brunyola per a l'adquisició de mobiliari per a
l'adequació de la sala d'activitats de la gent gran
Núm. 2012P218
Sol·licitud d'ajut de l’ajuntament d’Anglès per al projecte d'inversió en la millora social
del centre de dia i la llar d'infants.
Núm. 2012P217
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per a l'adquisició
d'ordinadors per a serveis socials
Núm. 2012P216
Sol·licitud d’ajut de l'ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per reparar un
habitatge d'urgència social
Núm.: 2012P215
Modificació de crèdit per generació de crèdit núm. 2/2012
Núm. 2012P214
Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions núm. 2/2012
Núm. 2012P213
Retenció de la paga extraordinària de desembre dels membres de la corporació amb
dedicació exclusiva

Núm. 2012P212
Ampliació de competències adscripció de personal al Departament de Promoció i
Desenvolupament Local Sostenible
Núm. 2012P211
Aprovació definitiva del projecte de construcció d’una zona de rentat de camions i
serveis auxiliars en el parc mediambiental: aprovació definitiva
Núm. 2012P210
Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de polítiques de
joventut 2013
Núm. 2012P209
Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/ària interí/na
amb categoria de tècnic/a superior d’administració general a adscriure al programa
"joves per l'ocupació 2012-2013"
Núm. 2012P208

Resolució del recurs de reposició de desestimació reclamació prèvia a la via
contenciosa-administrativa per responsabilitat patrimonial per les lesions sofertes per
Edgar Gálvez de l'escola Salvador Espriu de Vidreres
Núm. 2012P207
Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció de dos funcionaris/es
interins/ines amb categoria de tècnics mitjans d’administració general a adscriure a la
xarxa de serveis integrals per a l'ocupació 2013(Xarxa Sio)
Núm. 2012P206
Procés de devolució de pagaments entre el consell comarcal de la selva i els usuaris
dels diferents serveis que ofereix el consell comarcal.
Núm. 2012P205
Adhesió del Consell Comarcal de la Selva al conveni tipus de col·laboració per al
desenvolupament d'un programa de Teleassitència Domiciliària
Núm. 2012P 204
Aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de la Selva per al desenvolupament d'un programa de Teleassitència
Domiciliària
Núm. 2012P203
Ajut a l'ajuntament de Breda per a l’adquisició d’equipament per al centre de dia de la
gent gran.
Núm. 2012P202
Ajut a l'ajuntament d'Osor per a l'adquisició de mobiliari i equips informàtics a les
dependències de serveis socials

Número
Data
Títol
2013/1 02/01/2013 Pròrroga AODL de Desenvolupament Social del Territori. Ref. G-131/11.
Renúncia subvenció no gastada, any 2011
2013/2 07/01/2013 Convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/ària amb categoria de tècnic/a
superior a adscriure al projecte "Desenvolupament de comunitat de confiança
per a l'aprenentatge global 2013-2015"
2013/3 07/01/2013 Convocatòria per a la selecció de dos funcionaris/àries interins/nes amb
categoria de tècnics mitjans d'administració general a adscriure a la Xarxa de
Serveis Integrals per a l'Ocupació 2013 (Xarxa SIO)
2013/4 08/01/2013 Convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/ària interí/na amb categoria de
tècnic superior d'administració general a adscriure al programa "Joves per
l'ocupació 2012-2013"
2013/5 09/01/2013 Sol•licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en relació al plec de
clàusules administratives generals
2013/6 15/01/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell Comarcal de la Selva i els
usuaris dels diferents serveis que ofereix el consell comarcal.
2013/7 15/01/2013 Contracte de serveis per a les tasques de consultoria del projecte "ecosistema
d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la Selva":
Aprovació de l'expedient
2013/8 17/01/2013 Conveni entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el
Consell Comarcal de la Selva per l’adhesió al servei e-TAULER.
2013/9 17/01/2013 Conveni entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el
Consell Comarcal de la Selva per l’adhesió al servei iARXIU
2013/10 21/01/2013 Sol•licitud de canvi de tipologia i titularitat de la casa de colònies "Can Font" de
Brunyola.

2013/11 21/01/2013 Sol•licitud de canvi de titularitat de la casa de colònies "Can Solà" de Vilobí
d'Onyar.
2013/12 21/01/2013 Declaració de baixa de la casa de colònies “La Casa Nova d’en Colomer” de
Riudarenes.
2013/13 23/01/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
recurs ordinari 436/2012 interposat per BARCELONA BUS SL, i encàrrec de
defensa jurídica
2013/14 23/01/2013 Arrendament de béns immobles. Renúncia del contracte d'arrendament d'un
local d'Arbúcies pel servei de gestió Tributària i Cadastral
2013/15 25/01/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 228/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica
2013/16 25/01/2013 Sol·licitud d'assistència jurídica de l'Ajuntament de Brunyola d'un funcionari
amb habilitació estatal pel suport a les funcions de secretaria-intervenció d'un
funcionari amb habilitació estatal
2013/17 28/01/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell Comarcal de la Selva i els
usuaris dels diferents serveis que ofereix el Consell Comarcal
2013/18 28/01/2013 Adscripció provisional i experimental de les funcions de Consum al
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
2013/19 30/01/2013 Contracte de serveis pe al es tasques de consultoria del projecte "Ecosistema
d'Innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarcal de
la Selva": aprovació de l'expedient.
2013/20 30/01/2013 Ajut per a la participació de La Cuina de Sils a la Fira Tast de Girona 2012
2013/21 30/01/2013 Ajut a l’Associació de Turisme Rural de la Selva per a l'edició de la guia de
turisme rural
2013/22 31/01/2013 Sol·licitud de bestreta del conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona
per l'exercici 2013 per a la prestació de serveis d'assistència jurídica,
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de
salut pública
2013/23 31/01/2013 Convocatòria de la mesa de contractació del contracte de concessió
administrativa del servei de menjador per a la obertura del sobre núm. 2 relatiu
als documents de l'oferta que hagin de ser valorats per mitja d'un judici de valor
2013/24 31/01/2013 Contenciós-Administratiu interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U.
en referència al procediment abreujat 148/2011: Acceptació de l'encàrrec per
part de l'Ajuntament
2013/25 31/01/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 148/2011 interposat per TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica
2013/26 31/01/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament de Caldes de Malavella d’un encàrrec de defensa
jurídica en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 227/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U.
2013/27 31/01/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 227/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica per part de l'Ajuntament de Caldes:
encàrrec al lletrat
2013/28 01/02/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament de Sils d’un encàrrec de defensa jurídica en un
procediment contenciós-administratiu amb referència al procediment abreujat
229/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.
2013/29 01/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 229/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica de l'Ajuntament de Sils
2013/30 01/02/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament de Sils d’un encàrrec de defensa jurídica en un
procediment contenciós-administratiu amb referència al procediment abreujat
77/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.
2013/31 01/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 77/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica de l'Ajuntament de Sils

2013/32 01/02/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva d’un encàrrec de defensa
jurídica en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 79/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U.
2013/33 01/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 79/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica de l'Ajuntament de Maçanent de la Selva
2013/34 01/02/2013 Sol·licitud de subvenció a la CE. Convocatòria 2013 Subprograma Leonardo da
Vinci, projecte “Formació vocacional per a la conservació de l’entorn natural i el
territori a través del turisme i l’oci”
2013/35 01/02/2013 Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública de l'Associació de
Turisme la Selva, comarca de l'aigua
2013/36 01/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 228/2011 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica de l'Ajuntament de Brunyola
2013/37 04/02/2013 Sol·licitud de baixa com a soci de la Cooperativa Jordi Capell
2013/38 04/02/2013 Sol·licitud de la subvenció TES/2910/2012, d'ajut per a la utilització d'àrid
reciclat dels residus de la construcció en marcatge CE al Parc Mediambiental
de la Selva.
2013/39 07/02/2013 Sol·licitud de renovació del permís d'abocament d'aigües residuals de
l'empresa TRANSPORTES LÍQUIDOS J.M. CAÑADAS, SL a l'EDAR de
Riudellots de la Selva.
2013/40 07/02/2013 Nomenament com a membre de la Comissió Permanent del Ple del conseller
Salvador Balliu Torrella, en substitució de la Sra. Alba Serra Gràcia
2013/41 07/02/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió cisterna de
l'empresa INTRAVAL, SL a l'EDAR de Sils- Vidreres.
2013/42 07/02/2013 Modificació del règim de delegacions de competències de caràcter general, en
favor de diferents consellers i conselleres
2013/43 08/02/2013 Nomenament del Sr. Marià Vilarnau com a secretari de la Corporació en
substitució del titular d'aquest lloc de treball
2013/44 08/02/2013 Pròrroga del conveni de programa de cooperació educaiva entre la Universitat
de Girona i el Consell Comarcal de la Selva
2013/45 11/02/2013 Designació del Sr. Sergi Carmona Romero com a persona responsable de
conformar les factures relatives al servei de teleassistència
2013/46 11/02/2013 Requeriment d’anul•lació dels Decrets de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu sobre el pagament parcial de la liquidació del servei de compostatge
casolà per a l’exercici 2012: núm. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,538,
539
2013/47 12/02/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu 229/2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/48 12/02/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu 229/2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/49 12/02/2013 Contracte de serveis per a les tasques de consultoria del projecte Ecosistema
Innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la
Selva. Adjudicació.
2013/50 12/02/2013 Assentiment davant recursos contenciosos administratius número 77/2011 i
227/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/51 12/02/2013 Assentiment davant els recursos contenciós administratius número 148/2011 i
574/2010 i 174/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/52 13/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
recurs ordinari 01/2013 interposat per XOPS SL, i encàrrec de defensa jurídica
2013/53 18/02/2013 Correcció d'errors de la contractació derivada de l'acord de recollida selectiva
de residus a les deixalleries de la comarca de la Selva
2013/54 18/02/2013 Sol·licitud de canvi de tipologia i titularitat la instal·lació juvenil "Can Font" de
Brunyola.
2013/55 21/02/2013 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de la casa de turisme
rural Can Gavatx, SC a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2013/56 26/02/2013 Sol·licitud de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva d'un encàrrec de defensa
jurídica en un recurs ordinari núm. 57/2011P davant de la Sala Contenciosa
Administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU
2013/57 27/02/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament
de Riudellots de la Selva de l'empresa CÍA. IBERICA DE TRANSPORTES
ESPECIALES, SA.
2013/58 27/02/2013 Resposta al Decret de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu sobre el
pagament parcial de la liquidació del servei de compostatge casolà per al mes
de novembre de 2012
2013/59 27/02/2013 Sol·licitud de l'Ajuntament de Caldes de Malavella d'un encàrrec de defensa
jurídica en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 238/2011 interposat per VODAFONE ESAÑA, SA
2013/60 27/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 238/2011 interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA., i
encàrrec de defensa jurídica
2013/61 27/02/2013 Assentiment davant els recursos contenciosos administratius número 238/2011,
313/2011 i 425/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/62 28/02/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies d’un encàrrec de defensa jurídica en un
procediment contenciós-administratiu amb referència al procediment abreujat
313/2012 interposat per XFERA MOVILES, SA
2013/63 28/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 313/2012 interposat per XFERA MÓVILES ESPAÑA,
S.A., i encàrrec de defensa jurídica
2013/64 28/02/2013 Sol•licitud de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva d’un encàrrec de defensa
jurídica en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 425/2011 interposat per TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA, SAU
2013/65 28/02/2013 Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al
procediment abreujat 425/2011 interposat per TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U., i encàrrec de defensa jurídica
2013/66 28/02/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell Comarcal de la Selva i els
usuaris dels diferents serveis que ofereix el Consell Comarcal
2013/67 28/02/2013 Assentiment davant els recursos contenciós administratius números 145/2011,
173/2011, 174/2011, 225/2011 i 226/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Girona
2013/68 28/02/2013 Liquidació del pressupost de l'any 2012

2.4 Dació de compte sentències judicials

1.- Sentència 320/2012 de 28 de desembre de 2012
Procediment 217/2010- Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: María Carmen Pizcueta Lalanza
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima el recurs contenciós administratiu interposat i confirma l’actuació
feta pel Consell Comarcal consistent en la derivació de la responsabilitat pels deutes
d’una societat a la seva administradora. Ajuntament de Riudellots de la Selva.
2.- Sentència 44/2013 de 14 de febrer de 2013
Procediment 228/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: France Telecom
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Brunyola
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
3.- Sentència 55/2013 de 23 de febrer de 2013

Procediment 229/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: France Telecom
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Sils
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
4.- Sentència 73/2013 de 23 de febrer de 2013
Procediment 574/2010- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Telefonica Móviles
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
5.- Sentència 71/2013 de 11 de març de 2013
Procediment 174/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Telefonica Móviles
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil. Ajuntament d’Arbúcies.
6.- Sentència 72/2013 de 11 de març de 2013
Procediment 574/2010- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Telefonica Móviles
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil. Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
7.- Decret 10/2013 de 23 de febrer de 2013
Procediment 476/2012- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Barcelona Bus SL
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Es té per desistida la part recurrent, que ha demanat deixar sense efectes el
contenciós interposat.
8.- Sentència 74/2013 de 14 de març de 2013
Procediment 425/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Telefonica Móviles
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Maçanet
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
9.- Sentència 84/2013 de 21 de març de 2013
Procediment 19/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Telefonica Móviles
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil. Ajuntament d’Anglès.
Aclaració en relació a les sentències relacionades amb la taxa de la telefonia mòbil:
L’objecte del recurs és la tributació de les companyies de telefonia mòbil en concepte
de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. En relació a
aquesta qüestió, fins al moment, la posició majoritària dels Tribunals (ja siguin Jutjats,
com Tribunals Superiors de Justícia, com fins i tot el Tribunal Suprem) ha estat

reconèixer el dret dels Ajuntaments a cobrar l’esmentada taxa a companyies de
telefonia mòbil.
No obstant l’exposat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar
sentència en data 12 de juliol de 2012, en resposta a una qüestió prejudicial plantejada
pel Tribunal Suprem, que és contrària a l’exigència de la taxa a les companyies de
telefonia mòbil que no siguin propietàries de la xarxa.
Aquesta sentència del TJUE ha obligat al Tribunal Suprem (TS) ha modificar el seu
criteri en relació als milers de recursos que en relació a aquest tema resten pendents
al TS, i començant per la seva sentència de 10 d’octubre de 2012, ja son centenar les
sentències resoltes en el mateix que el TJUE.
Aquest fet ha comportat que els diferents Jutjats dels Contenciós Administratiu, i
Tribunals Superiors de Justícia, també hagin començat a resoldre els seus recursos
sobre aquest tema en sentit desfavorable als interessos municipals, fins i tot amb la
corresponent condemna en costes, fet que aquest Consell Comarcal de la Selva
considera del tot desafortunat vist l’estat de la doctrina anterior a la sentència del
TJUE.
Per això, i malgrat que en algun cas el Consell Comarcal de la Selva està aconseguint
la suspensió del procediment degut al plantejament d’una nova qüestió prejudicial per
part d’un Jutjat de Barcelona, en aquests casos en què s’ha dictat sentència, el Jutjat
Contenciós Administratiu ha desestimat la suspensió del procediment, restant
únicament, vist el nou criteri judicial sobre el tema, la possibilitat d’aplanar-nos a la
demanda per tal d’intentar evitar una possible condemna en costes.
És per això que el Consell Comarcal de la Selva s’aplana en aquests procediments i
es comunica a l’ajuntament afectat aquesta circumstància.
2.5 Dació de compte dels informes de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la
morositat
a) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Consell
Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

-

Circular de 8 d’octubre 2010 del Col.legi de Secretaris, Interventors i Tresorers.

Informe:
A data 31 de desembre de 2012, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de
pagament establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN
factures o altres documents emesos pels contractistes pendents de pagament
incomplint el termini de pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb
el detall de factures.

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

Número de factures pendents de pagar a 31-12-2013 que
incompleixen el termini de pagament
108

Import
1.736.410,14

b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Patronat
del Castell de Montsoriu
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
-

Circular de 8 d’octubre 2010 del Col.legi de Secretaris, Interventors i Tresorers.

Informe:
A data 31 de desembre de 2012, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de
pagament establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN
factures o altres documents emesos pels contractistes pendents de pagament
incomplint el termini de pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb
el detall de factures.

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

Número de factures pendents de pagar a 31-12-2012 que
incompleixen el termini de pagament
2

Import
586,88

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Salmeron sol·licita diversa informació amb relació a alguns dels acords presos a
la Comissió Permanent del Ple de 5 de març de 2013:
 Informació dels costos de la contractació de l’assessorament jurídic extern
per a tutelar el procés de revisió del contracte amb GRS (Cuatrecasas i
Roca Junyent)
 Explicació de l’acord que faculta al gerent per adoptar mesures
organitzatives, ja que al principi es va aprovar un determinat organigrama.
 Explicació de l’acord de sol·licitud d’abstenció del gerent de formar part de
la mesa de contractació del contracte dels servei de menjadors escolars. I
en aquest sentit, sol·licita còpia de l’escrit presentat pel gerent i una
explicació dels motius.
El Sr. Martí pregunta si alguna de les persones imputades són objecte de defensa per
el bufet Cuatrecasas. El secretari aclareix que l’assessorament es fa a la institució i no
a les persones imputades.
El Sr. Salmeron, referent als informes de la llei de morositat, sol·licita la correcció d’un
error material i demana informació sobre la relació de factures

3. Propostes
3.1. Donar compte de la renúncia del conseller Sr. Josep Valls (PRP2013/77)
El president dóna compte que el Sr. Josep Valls ha manifestat la seva voluntat de
renunciar a la condició de conseller comarcal.
Seguidament dóna la paraula al conseller Sr. Valls que dirigeix les paraules següents
als membres del ple:
Exposa els motius de la seva renúncia. El primer motiu és conseqüència d’una decisió
personal, per motius familiars. Expressa que per aquest motiu ja hagués aguantat.
Exposa, també, que ha estat 10 anys al Consell en partits diferents i comenta que ha
estat un honor i un orgull. El segon motiu de renúncia s’ha resolt als despatxos com a
conseqüència d’una sèrie de xantatges polítics. L’han prejutjat abans de fer-se el
judici. El seu càrrec ha estat moneda de canvi per un joc polític.
Abandona la taula de consellers. Falicita al president i fa unes paraules d’agraïment a
companys i familiars.

Abandona la sessió el Sr. Valls
En conseqüència, el ple, adopta els següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia de la condició de conseller comarcal
del Sr. Josep Valls Méndez.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’emissió de credencials en favor de la
persona designada com a substitut pel grup de Convergència i Unió, el Sr. Josep
Cullell Cullell, atesa la renúncia anticipada a l’acta de conseller formulada pel Sr.
Joaquim Coris Maymi.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. President agraeix la dedicació i li desitja sort en el camí.
La Sra. Ruth Rosique fa una breu intervenció on diu que deixant de banda l’episodi
polític i que la justícia ja resoldrà, però agraeix la dedicació del conseller Valls.

3.2. Creació de l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva
PRP2013/63

Relació de fets:
D’acord amb la normativa vigent els Consells Comarcals han de crear òrgans tècnics
ambientals per tal d’avaluar les sol·licituds d’expedients i formular els informes
integrats corresponents a les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Aquest mateix òrgan és qui redacta els informes ambientals de les activitats
recreatives sotmeses a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.

Fonaments de dret:
L’article 38 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, estableix:
2. Els municipis de menys de 50.000 i de més de 20.000 habitants poden constituir un
òrgan tècnic ambiental per a exercir aquestes funcions. En cas contrari, aquestes funcions
corresponen a l’òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal.
3. En els municipis de menys de 20.000 habitants, correspon a l’òrgan tècnic ambiental del
consell comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar les sol·licituds i els
expedients i formular l’informe integrat. La Ponència Ambiental de la Generalitat, amb
l’informe previ del consell comarcal, pot habilitar els ajuntaments de municipis de menys de
20.000 habitants per a constituir aquest òrgan tècnic ambiental propi, sempre que
justifiquin una capacitat tècnica i de gestió suficients.
4. L’informe integrat de l’òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal és
vinculant per a l’ajuntament tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores.
També és vinculant si la persona o l’empresa sol·licitants requereix la redacció d’un
projecte o altres documents reformats.

Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer.- Crear l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva, que es regirà
per les següents disposicions:
Article 1r.
L’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva és un òrgan consultiu,
deliberant i coordinador per a la planificació i el control de la protecció civil comarcal,
adscrit a la comissió permanent del ple, constituït d’acord amb allò que disposa l’article
38 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Article 2n.
L’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva té per objecte d’avaluar les
sol·licituds d’expedients i formular els informes integrats corresponents a les activitats
de l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, així com realitzar els informes ambientals de les activitats recreatives
sotmeses a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
Article 3r.
L’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva té caràcter col·legiat i
constarà de 4 membres.
Article 4rt
1. Aquest òrgan estarà constituït per:
- El cap del Departament d’Organització de l’Entorn i el Territori, que en serà el seu
president
- Tres tècnics proposats pel Departament d’Organització de l’Entorn i el Territori
- Un secretari
2. Podran assistir, amb veu però sense vot, representants de diferents administracions
i/o Sectors especialitzats en la matèria a tractar. Així mateix, l’òrgan podrà servir-se de
l’assessorament extern que consideri oportú als efectes de realitzar les seves funcions.
3. L’òrgan es reunirà a convocatòria del seu president, quan aquest ho consideri
convenient, preferentment en sessió ordinària cada quinzena.

Article 5è.
Exercirà les funcions de secretari de la comissió, un treballador del Consell Comarcal,
nomenat pel president del Consell Comarcal, el qual assistirà a les reunions.
Segon.- Designar els següents membres de l’òrgan tècnic ambiental del Consell
Comarcal de la Selva:
- Felip Toledo Canta, cap del Departament d’Organització de l’Entorn i el Territori
- David Calvo Coromina, arquitecte
- Mònica Peso Manso, tècnica de medi ambient ( àmbit de residus)
- Carmen Benages Cort, tècnica de medi ambient ( àmbit de sistemes de sanejament)

Esmenes

No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Josep Roquet
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.3. Aprovació del canvi de modalitat contractual en la prestació del servei de
compostatge casolà indirecte a través de l'empresa mixta Serveis
Mediambientals de la Selva, NORA PRP2013/62
Exp. núm.: 2011/155
Relació de fets
El Consell Comarcal de la Selva realitza el servei de recollida de residus municipals,
gestiona la deixalleria i la neteja viària dels municipis que han delegat la seva
competència. El servei comarcal de gestió de residus es realitza a través de l’empresa
d’economia mixta, Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA.
El Consell Comarcal de la Selva presta, de forma directa, el servei de compostatge
casolà als municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Brunyola, Osor, Susqueda i Massanes
que han apostat pel compostatge casolà com a únic sistema de gestió de la FORM.
Els municipis d’Osor, Susqueda i Brunyola estan adherits al servei mitjançant
delegació de competències.
El servei comarcal de compostatge casolà es va implantar l’any 2011 segons les
característiques del servei establertes inicialment en el Pla de Desplegament de la
FORM acceptat per l’Agència de Residus de Catalunya per cadascun dels municipis.
El servei està regulat pel Reglament publicat en el BOP número 128 del dia 3 de juliol
de 2012, d’aprovació definitiva de l’establiment del servei comarcal de compostatge
casolà.
El Consell Comarcal de la Selva ha aprovat anualment la corresponent ordenança
fiscal per a determinar el cost del servei de cada ajuntament en funció de les
característiques del pla de servei acordat.
Fonaments de dret
El canvi de modalitat en la prestació de serveis públics locals està prevista als articles
188.5, i es regeix pel procediment establert en relació a l’establiment de serveis públics
previst a l’article 160, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que
determinen el següent procediment:
1. L'expedient instruït amb els documents a què es refereix l'article anterior s'ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que

s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. Simultàniament, s'ha de donar
audiència als interessats i a les entitats que, si s'escau, han exercit la iniciativa.
2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha
d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament
que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en
el pressupost.
3. Que mitjançant escriptura pública de data 29 d’octubre de 2009, amb núm. de
protocol 2545, davant del Notari José Maria Mateu García, es va constituir l’empresa
mixta “Serveis Ambientals de la Selva NORA SA”, un cop adjudicat el concurs públic
per a la selecció de soci privat.
4. L’objecte social de Serveis Ambientals de la Selva NORA SA és la gestió i
administració del servei comarcal de gestió de residus municipals, de conformitat amb
l’article 4 dels seus Estatuts.
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de canvi de modalitat en la prestació del servei de
compostatge casolà a competència del Consell Comarcal de la Selva, de gestió directe
a gestió indirecte sota la modalitat de concessió administrativa.
Segon.- Sotmetre el canvi de modalitat en la prestació del servei a informació pública
pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la
província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Tercer.- Encomanar a Serveis Ambientals de la Selva NORA SA la gestió del servei
comarcal de compostatge casolà. Les condicions de prestació del servei són les
següents:
 Usuaris del servei
El compostatge casolà dóna servei a tots els habitatges del municipi que paguen taxa
d’escombraries, siguin o no de primera residència, a alguns productors singulars com
restaurants i centres educatius amb menjador i/o hort.
El servei compta amb dues modalitats d’usuaris:
- Individuals: habitatges que realitzen autocompostatge propi i d’ús individual,
mitjançant un compostador o compostatge en pila.
- Comunitaris: els habitatges que no disposen de compostador propi i per tant,
han d’utilitzar els compostadors situats en els punts de compostatge ubicats al
municipi.
 Estat actual d’implantació
L’estat d’implantació del servei, a 31 de desembre de 2012, per a cadascun dels
municipis és el que es detalla a l’annex 1 del present informe.

Resta pendent definir la gestió de la FORM pels generadors singulars dels municipis
de Massanes i d’Osor, concretar el servei als Grans productors del municipi de
Brunyola i la implantació d’un nou punt comunitari a Sant Feliu de Buixalleu.
 Funcionament del servei
El funcionament del servei de compostatge diferencia en les següents tasques:
- Seguiment del compostatge a tots els habitatges del municipi:
A tots els habitatges de modalitat individual es realitza un control dels compostadors
per garantir un bon funcionament del compostatge i una bona gestió de la FORM.
Les visites de seguiment es realitzen periòdicament i permeten observar l’estat del
compostador, el funcionament del procés i resoldre dubtes o incidències.
- Manteniment dels punts comunitaris de compostatge:
El manteniment dels punts comunitaris per part del servei es realitza segons la
freqüència concretada amb cada ajuntament.
Per garantir un procés correcte i evitar que es produeixin problemes de compactació i
males olors, cal voltejar i fer manteniment del material dels compostadors com a mínim
un cop per setmana. En els municipis on la freqüència de servei és inferior el
manteniment setmanal va a càrrec de l’Ajuntament mitjançant personal de la brigada
municipal. (Veure Taula 1 – Condicions del servei).

Taula 1 .- condicions del servei als punts de compostatge comunitari
Nº PUNTS
FREQÜÈNCIA
MUNICIPI
COMUNITARIS
SERVEI
Massanes

Dia de servei

6

1 cop/setmana

Divendres

5

1 cop/setmana

Divendres

2 restaurants

1 cop/semestre

Divendres

4

1 cop/setmana

Dimecres

1 restaurant

1 cop/mes

Primer dimecres de mes

Osor

3

1 cop/mes

Primer dimecres de mes

Brunyola

1

1 cop/mes

Segon dimecres de mes

St. Feliu de Buixalleu

Susqueda

La visita de manteniment que es realitza des del servei consisteix en controlar les
restes orgàniques que es llencen i detectar possibles impropis (vidre, envasos, cartró i
fracció resta), controlar la humitat i la temperatura del compostador, afegir restes
vegetals o regar (si s’escau) i voltejar la pila de restes orgàniques de dins el
compostador.
 Gestió general del servei:
El servei compta amb un seguiment i informació continuada als usuaris, a l’Ajuntament
i a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que consta bàsicament de:

-

Base de dades de la Xarxa de Compostaires de la Selva: control de les altes i
baixes en el registre de compostaires
Atenció al ciutadà a través de la pàgina web, del correu electrònic específic i
assessorament telefònic
Informes d’inspecció de compostadors individuals i informes de seguiment dels
compostadors comunitaris
Actualització de la Declaració d’Estat Actual de Desplegament a l’ARC.
Gestió del retorn de cànon relacionat amb el concepte de compostatge casolà
que s’ha incorporat a la Guia per al retorn de cànon a partir de l’any 2012
Realització de campanyes de sensibilització i difusió per garantir la implantació
del servei i el correcte funcionament del mateix

 Recursos disponibles
Actualment per al correcte funcionament del servei els recursos posa a disposició del
servei són:
- Personal de NORA SA amb dedicació de 3 dies a la setmana per al
manteniment dels compostadors comunitaris i seguiment dels compostadors
individuals.
- Vehicle propietat del Consell Comarcal, d’ús exclusiu del servei.
- Personal del Consell Comarcal encarregat de la gestió general i coordinació del
servei amb una dedicació estimada de dos hores al mes.
- Compostadors de plàstic de dos mides disponibles per adaptar-se a les
característiques de les llars en funció de la seva generació de restes
orgàniques i a l’ús dels punts comunitaris. Actualment hi ha un estoc total
disponible de 223 compostadors que pertanyen als municipis amb servei de
compostatge i als de campanya que tenen el compostatge com a complement
de la recollida selectiva de la FORM.
 Cost del servei
Per calcular el cost del servei a cada municipi s’han tingut en compte les despeses de
dedicació del personal extern i propi, de desplaçaments i de l’amortització i el
manteniment de material.
El cost total del servei previst per al 2013 és de 30.212 euros que es reparteix segons
l’estat d’implantació i les característiques del servei de cada municipi.
A partir del mes de gener de 2013 la facturació del servei es realitzarà conjuntament
amb la resta de serveis gestionats per NORA SA.
El Consell Comarcal com a responsable del Pla de Desplegament de la FORM dels
municipis que han delegat la competència i com a gestor del retorn de cànon haurà de
continuar realitzant les següents tasques:
-

-

Control de la Base de Dades de la Xarxa de Compostaires de la Selva: registre
d’altes i baixes d’usuaris i actualització de les Declaracions d’Estat Actual
(DEAP).
Realització de campanyes de difusió i sensibilització per a l’ampliació del servei
i el seu correcte funcionament.
Gestió economicoadministrativa del retorn de cànon per al concepte de
compostatge casolà.

El cost de la dedicació del personal propi i despeses generals associades a les
tasques del CC Selva es valoren en un total de 2.889 euros per al 2013 que es
facturaran a NORA SA.
Quart.- Comunicar el traspàs als ajuntaments que es realitza el servei de compostatge
casolà.

Esmenes
La facturació del servei per part de NORA s’iniciarà a partir de l’aprovació d’aquesta
proposta per part del ple i no a partir del gener del 2013 tal com figura a la proposta.
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Roquet
El Sr. Josep Roquet fa una correcció d’error de la proposta en el sentit que la
facturació del servei per part de NORA s’iniciarà a partir de l’aprovació d’aquesta
proposta per part del ple i no a partir del gener del 2013 tal com figura a la proposta.
El Sr. Martínez demana un seguiment acurat dels pagaments ja que a l’ajuntament de
Lloret de Mar se li deuen 100.000 euros per part de NORA.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 25
( CIU, ERC, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 7
(PSC-PM)

3.4. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de fitxers de dades de
caràcter Personal. Creació de nous fitxers i modificacions dels existents
RP2013/72
Exp. núm.: 2010/1868
Relació de fets
El ple del Consell Comarcal de la Selva per mitjà d’acord de data 4 de novembre de
2003 va aprovar la disposició general reguladora dels fitxers de dades personals.
Aquesta disposició es va veure modificada per l’acord de ple de data 2 de novembre
de 2010 per la qual es va actualitzar el contingut dels fitxers, sintetitzat el nombre de
fitxers existents i agrupant aquells que tenen unes característiques similars, a través
de l’aprovació de l’Ordenança dels fitxers de dades personals del Consell Comarcal de
la Selva.
Al mateix temps, en data 30 de març de 2012 el president va aprovar el document de
seguretat en matèria de protecció de dades personals, i es va encarregar l’auditoria
biennal que ordena realitzar el Reglament de la LOPD.

En data 18 de desembre de 2012, el ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar
inicialment la segona modificació de l’ordenança esmentada. Aquesta aprovació inicial
es va sotmetre a exposició pública per mitjà d’edictes al BOP de Girona i al DOGC,
així com en un diari de difusió provincial.
Del resultat de l’exposició pública, l’auditor ha formulat una sèrie de suggeriments per
tal de millorar el redactat de l’ordenança que són recollits íntegrament en aquesta
proposta.
Com a resultat d’aquest treball s’ha elaborat un nou text refós de la Ordenança, que
substituirà l’anterior.
Fonaments de dret
Resulta d’aplicació l’article 20 de la Llei Òrganica15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i l’article 52 i següents del Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, del reglament de la Llei.
Acords
En conseqüència el president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la
seva aprovació, si s'escau, la següent
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança dels fitxers de dades
personals del Consell Comarcal de la Selva, de conformitat amb el següent redactat.
1.- Fitxers modificats:
Es modifica el contingut dels següents fitxers amb dades de caràcter personal que
formen part de l’ordenança, en els apartats que s’indiquen a continuació:
Fitxer Comptabilitat
- Modificar l’estructura del fitxer, que ara consta com “Nom i cognoms o raó social,
crèdits, deutes, pagaments, cobraments, dades bancàries, impostos”, per “Nom i
cognoms, DNI/NIF, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura, signatura
electrònica; activitats i negocis; dades bancàries; béns o serveis subministrats”.
Fitxer Gestió del personal
- Modificar el nivell de seguretat, d’“alt” a “mitjà”.
- Afegir, a l’apartat de cessions: “bancs i caixes i entitats asseguradores”. La versió
definitiva d’aquest apartat serà: Administració Tributària, Seguretat Social, bancs i
caixes, entitats asseguradores.
Fitxer Personal Polític
- Modificar el nivell de seguretat, de “bàsic” a “alt”
Fitxer Base de dades d'expedients (ABSIS)
- Modificar el nom del fitxer per “Registre de documents i gestor d’expedients”.
- Indicar que es preveuen cessions de dades a altres administracions públiques per a
garantir la intercomunicació i coordinació de registres
Fitxer Registre d'interessos
- Modificar el nivell de seguretat, de “bàsic” a “mitjà”

- Eliminar, de l'estructura del fitxer, la dada “estat civil”. L'estructura definitiva del fitxer
serà: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal o electrònica, telèfon; situació familiar,
data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat; propietats, possessions,
característiques d’allotjament; ingressos, rendes; activitats i empreses on es tinguin
béns patrimonials.

Fitxer Expedients sancionadors
- Afegir, a l'estructura del fitxer, la dada “infraccions administratives”. L'estructura
definitiva del fitxer serà: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon; ingressos / rendes,
deduccions impositives, infraccions administratives.
Fitxer Usuaris de serveis de joventut
- Modificar la finalitat del fitxer, que ara consta com “Gestió dels diferents serveis que
presta el Consell Comarcal en matèria joventut, com poden ser activitats d’oci, recerca
de feina, habitatge, formació, ....”, per “Gestió dels diferents serveis que ofereix el
Consell Comarcal en matèria de joventut, i informació”.
- A l’apartat col·lectiu, indicar: “Persones joves usuàries dels diferents serveis de
joventut o que sol·liciten informació”.

Fitxer Registre d'instal·lacions de joventut
- Suprimir “compliment de la Llei de Temps Lliure” de l’estructura del fitxer. La versió
definitiva de l’estructura serà: “Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, dades del lloc
de treball, infraccions administratives”.
Fitxer Usuaris de serveis d'educació
 Modificar la finalitat, per: “Gestió dels diferents serveis que presta el Consell
Comarcal en matèria d'educació, com pot ser la gestió del transport escolar i la
gestió dels menjadors escolars”.
 Modificar l'estructura del fitxer, per: “ nom i cognoms, DNI/NIF, núm. Seguretat
Social / mutualitat, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, dades
familiars, curs, sexe, nacionalitat, i centre educatiu”.
 Modificar el nivell de seguretat, d'“alt” a “bàsic”
Fitxer Usuaris de serveis d'esports
- Modificar el col·lectiu, que ara consta com “Persones usuàries dels servei que així
sol·licitin, entitats i clubs esportius”, per “Persones participants a les activitats”.
Fitxer Usuaris serveis de Cultura
Suprimir de l’estructura del fitxer la referència a “activitats i projectes de l’entitat i dades
referents al finançament” que no correspon a persones físiques.
Fitxer Usuaris servei de consum
- Modificar el col·lectiu, que actualment consta com “Empreses o usuaris/es del
servei que ho sol·licitin, i aquells altres que puguin resultar interessats en els
procediments”, per “Persones usuàries del servei i altres que puguin resultar
interessades en els procediments”.

Fitxer Programes de desenvolupament social
Modificar tots els apartats d’aquest fitxer, la versió definitiva del qual serà la que figura
a continuació:
Nom del fitxer: Ocupació
A.
Finalitat del fitxer i ús previst pel mateix: La finalitat del fitxer és
l’organització i gestió de programes i serveis per a la promoció de l’ocupació
B.
Persones o col·lectius sobre els que es pretén obtenir dades de caràcter
personal o que resultin obligats a subministrar-los: Persones interessades en
trobar un lloc de treball o en millorar la seva feina actual.
C.
Procedència de les dades personals: Les dades s’obtenen del propi
interessat o del seu representant legal.
D.
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: mitjançant
formularis en suport paper o suport informàtic, mitjançant enquestes o entrevistes, i
documents elaborats pel propi interessat.
E.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades de caràcter personal
incloses al mateix:
Fitxer automatitzat i expedients en suport paper.
Dades de caràcter identificatiu nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica,
telèfon, signatura; data de naixement; situació laboral, dades del lloc de treball, dades
de llicències / permisos (carnet de conduir), propietats / possessions (cotxe propi),
formació i titulacions; experiència laboral, dades de salut (grau de discapacitat).
F.
Sistemes de tractament: parcialment automatitzat, ja que existeixen
expedients en paper a més d’una base de dades informatitzada.
G.
Cessions de dades de caràcter personal: Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, i a les empreses que demandin ocupació.
H.
Transferències de dades que es preveuen a països tercers: No es
preveuen transferències internacionals de cap tipus.
I.
Òrgan de l’Administració responsable del fitxer: Departament de Promoció i
Desenvolupament Local Sostenible del Consell Comarcal de la Selva.
J.
Serveis o unitats davant dels que es pot exercitar els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de dades: Consell Comarcal de la Selva, Passeig Sant
Salvador 25-27, 17430 Santa Coloma de Farners (la Selva).
K.
Mesures de seguretat amb indicació del nivell de Seguretat exigible: Nivell
mitjà.

Fitxer Programes de desenvolupament empresarial
- Modificar el col·lectiu, que ara consta com “Persones usuàries dels serveis
relacionats” per “Persones que sol·liciten assessorament per al desenvolupament de la
seva activitat professional”.

- A l’estructura del fitxer, afegir la dada “DNI”. L'estructura definitiva del fitxer serà:
“nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, fax, lloc i data de
naixement, formació, lloc de treball anterior o actual, situació laboral, dades d’activitat”.

La resta de fitxers no han estat objecte de modificació.
2.- Fitxers de nova creació:
Es creen els següents fitxers.

Fitxer Beques
A) Finalitat del fitxer i l’ús previst pel mateix: La finalitat del fitxer és la gestió la
gestió i atorgament de beques de menjador o de transport escolar o d’ajut a
l’estudi.
B) Persones o col·lectius sobre els que es pretén obtenir dades de caràcter
personal o que resultin obligats a subministrar-les: Les persones que sol·liciten
beques de menjador o de transport escolar o d’ajut a l’estudi. Aquests fitxers
consten de dades identificatives del menors i dels pares o tutors.
C) Procedència de les dades personals: aportació pel propi interessat.
D) Procediment de recollida de dades de caràcter personal: Recollida mitjançant
formularis i altra documentació en format paper i també en format electrònic.
E) Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter
personal incloses al mateix:
Base de dades informàtica i expedients en paper.
Dades de caràcter identificatiu : nom i cognoms, DNI/NIF, número Seguretat Social
/ mutualitat, adreça postal, telèfon, signatura, imatge; curs, sexe, nacionalitat,
dades relatives a la salut, centre educatiu, dades de renda, circumstàncies socials,
fiscals i tributàries.
F) Sistema de tractament: parcialment automatitzat, ja que existeixen expedients en
paper a més d’una base de dades informatitzada.
G) Cessions de dades de caràcter personal: al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
H) Transferències de dades que es preveuen a països tercers: No es preveuen
transferències internacionals de cap tipus.
I)

Òrgan de l’Administració responsable del fitxer: Àrea d’educació i cultura del
Consell Comarcal de la Selva.

J) Serveis o unitats davant dels que es poden exercitar els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de dades: Consell Comarcal de la Selva, Passeig de
Sant Salvador, 25-27, 17430, Santa Coloma de Farners (la Selva).
K) Mesures de seguretat amb indicació del nivell de Seguretat exigible: Nivell alt.

Fitxer Formació
A) Finalitat del fitxer i ús previst pel mateix: La finalitat del fitxer és l’organització i
gestió d’activitats de formació.
B) Persones o col·lectius sobre els que es pretén obtenir dades de caràcter
personal o que resultin obligats a subministrar-los: Persones interessades en
participar en activitats de formació organitzades pel Consell Comarcal.
C) Procedència de les dades personals: Les dades s’obtenen del propi interessat o
del seu representant legal.
D) Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: mitjançant
formularis en suport paper o suport informàtic, mitjançant enquestes o entrevistes, i
documents elaborats pel propi interessat.
E) Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades de caràcter personal
incloses al mateix:
Fitxer automatitzat i expedients en suport paper.
Dades de caràcter identificatiu nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica,
telèfon, signatura; data de naixement; situació laboral, dades del lloc de treball,
dades de llicències / permisos (carnet de conduir), propietats / possessions (cotxe
propi), formació i titulacions; experiència laboral.
F) Sistemes de tractament: parcialment automatitzat, ja que existeixen expedients
en paper a més d’una base de dades informatitzada.
G) Cessions de dades de caràcter personal: Es preveu la cessió de dades a
entitats o organitzacions col·laboradores en l’organització dels cursos.
H) Transferències de dades que es preveuen a països tercers: No es preveuen
transferències internacionals de cap tipus.
I)

Òrgan de l’Administració responsable del fitxer: Àrea de dinamització
econòmica del Consell Comarcal de la Selva.

J) Serveis o unitats davant dels que es pot exercitar els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de dades: Consell Comarcal de la Selva, Passeig Sant
Salvador 25-27, 17430 Santa Coloma de Farners (la Selva).
K) Mesures de seguretat amb indicació del nivell de Seguretat exigible: Nivell
bàsic.
Segon.- Ordenar la publicació d’aquest acord al BOP de Girona, i sol·licitar a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades la inscripció de les modificacions realitzades als
fitxers al corresponent registre, així com la inscripció dels nous fitxers.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació

Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.5. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu.
Curs 2013-2014 (PRP2013/71)
Exp. 2013/208
Antecedents
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Selva ha emès una proposta de bases
per a la concessió d’ajuts individuals de transport escolar col·lectiu pel curs 2013/2014,
en règim de concurrència competitiva.
Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partida
pressupostària 44.32002.48000.
Les sol·licitud podran presentar-se fins el dia 14 de juny de 2013 al centre d’educació
públics o concertats en el qual assisteixin els possibles beneficiaris, o bé a la oficina de
registre d’entrada del Consell Comarcal de la Selva.
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajuts de
transport escolar col·lectiu per al curs 2013/2014 redactada en els termes que consten
a l’annex.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar
col.lectiu per atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als alumnes
d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle, als qual no

correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin escolaritzats en centres docents
públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2013-2014. En el cas de
presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.
Annex I
Ordenança reguladora de les bases dels ajuts per als usuaris del servei de
transport escolar col·lectiu no gratuït durant el curs 2013/14
1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts als alumnes escolaritzats en
ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil en centres
docents públics de titularitat del Departament d’Educació, o concertats de la comarca
de la Selva, que facin ús del transport escolar col·lectiu no gratuït durant el curs
escolar 2013/2014.
2. Beneficiaris i requisits
2.1. Podran sol·licitar aquests ajuts els alumnes matriculats per al curs 2013/14 en
ensenyaments obligatoris, i segon cicle educació infantil en centres docents públics de
titularitat del Departament d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva.
2.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:
Ser usuari fix del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori gestionat pel
Consell Comarcal de la Selva
Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en les presents bases, en els
terminis establerts.
No tenir cap deute pendent, o negociat amb el Consell Comarcal de la Selva en
concepte de menjador o transport escolar
3. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en compte els següents criteris:
La renda familiar disponible.
El nombre de membres de la unitat familiar.
La dificultat geogràfica per traslladar-se al centre
Els membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques.
Situacions familiars degudament acreditades (família monoparental, nombrosa,,,)
Les despeses de residència (hipoteca/lloguer)
Altres situacions personals o familiars degudament justificades per un informe dels
serveis socials d’atenció primària del municipi de residència del peticionari.
Altres situacions personals o familiars degudament justificades per un informe de la
direcció o del consell escolar del centre on estudiï el peticionari.
4. Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat pel Consell
Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es podrà recollir al
mateix Consell Comarcal i a la web de la institució www.selva.cat.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, aquest es formularà en un
únic imprès sempre que els alumnes estiguin matriculats en el mateix centre.
En un mateix document es formalitzaran les peticions d’ajuts de menjador i de
transport escolar
4.2 Els professionals dels serveis socials de cada municipi tindran un procés propi per
formalitzar les peticions, a través dels mecanismes coordinats amb el Consell
Comarcal de la Selva

4.3 Els sol·licitants hauran d’aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, els
següents documents:
a) Declaració jurada dels ingressos familiars, acompanyada de la documentació que
acrediti la veracitat de les dades (fotocòpies de fulls de salari, declaració de renda,
justificació d’atur o altres prestacions…. )
b) Declaració jurada dels membres de la unitat familiar que conviuen amb l’interessat
i/o certificat municipal de convivència del nucli familiar.
c) Declaració o certificat que acrediti que no té deutes pendents, no negociats, de
menjador o transport escolar amb el Consell Comarcal de la Selva
d) Si és procedent, certificat que acrediti les circumstàncies psíquiques o físiques de la
malaltia, dependència o disminució.
e) Fotocòpia del carnet de família nombrosa, o monoparental si és el cas.
f) Informe dels serveis socials d’atenció primària sobre la situació de necessitat del
menor o problemàtica familiar, si s’escau (els informes es faran arribar directament al
Consell Comarcal de la Selva).
g) Si s’escau, informe del director i/o Consell escolar del centre que acrediti alguna
situació personal o familiar de l’interessat.
h) Fotocòpia del darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge habitual si
s’escau.
i) Qualsevol altra documentació acreditativa de la situació personal familiar o laboral.
4.4 Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació
procedent, es poden presentar a:
Als centres docents on es preveu que estigui matriculat l’alumne/a el curs 2013/14 o
directament al Consell Comarcal de la Selva,
Si l’ajut es tramita a través dels serveis socials la gestió s’efectuarà directament des
d’aquests professionals mitjançant el programari telemàtic específic.
El termini de recepció de sol·licituds està comprés entre l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al BOP i el 14 de juny de 2013, en la primera convocatòria. Per
a alumnes d’incorporació tardana s’obrirà un nou termini al mes de setembre segons
calendari adjunt.
5. Tramitació
5.1 El Consell Comarcal de la Selva revisarà les sol·licituds i la documentació
presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat,
que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a valorar les sol·licituds d’acord
amb els barems de les presents bases.
5.2 En el supòsit que les dades siguin incompletes, no es valoraran les que no
es presentin o es valoraran atenent només a aquella informació degudament
acreditada.
5.3 Si manca informació bàsica per a la identificació del sol·licitant es requerirà a
l’interessat per tal que la presenti en el termini màxim de quinze dies. Cas que
transcorregut aquest termini no s’hagin esmenat les mancances es considerarà que
desisteixen de la seva petició i s’arxivarà sense cap més tràmit.
6. Quantia dels ajuts
Quantia dels ajuts
Ll’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida
pressupostària vinculada a les aportacions realitzades per ajuntaments de la comarca i
el Consell Comarcal.
La quantia individual de l’ajut podrà ser des del 50% del cost total del servei fins al cost
total del mateix, depenent de la puntuació acreditada.

En cas de germans d’estudis obligatoris que facin ús del servei, residents a municipis
amb ajuntaments que col·laborin en el servei, cada usuari tindrà una bonificació del
50%.
El pagament dels ajuts es farà automàticament amb la facturació del servei, que
s’aplicarà amb la bonificació que correspongui a cada usuari.
7. Concessió dels ajuts
7.1. La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta
convocatòria, previ informe de l'àrea d’educació, que presentarà una valoració de les
propostes presentades d'acord amb les puntuacions i barems que s'esmenten en
aquesta resolució.
7.2. Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de
resolució, la presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament
dels esmentats ajuts.
L’esmentada resolució, que es trametrà als serveis socials, ajuntaments i centres
afectats, inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import
adjudicat i la relació de l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una
valoració de mèrits que li permeti obtenir l’ajut.
7.3. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració.
7.4. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.
8. Barems de puntuació per als ajuts
8.1. Condicions econòmiques
Es computaran com a ingressos de la unitat familiar els obtinguts pels membres
computables durant l’any. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres
computables de la unitat familiar els pares o tutors legals de l’alumne i els germans
solters menors de 25 anys, així com els ascendents dels pares que justifiquin la
residència en el mateix domicili amb el corresponent certificat municipal de
convivència. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars anuals entre els
membres computables de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 2.200 €: 5 punts.
De 2.2001 a 2.900 €: 4 punts.
De 2.901 a 3.600 €: 3 punts
De 3.601 a 4.000 €: 2 punts.
De 4.001 a 5.000. €: 1 punt.
Més de 5.000 €: 0 punts.
Certificació acreditativa de l’absència d’ingressos de la unitat familiar: 5 punts.
Despeses anuals de lloguer o hipoteca de l’habitatge: Si superen el 30% de la suma
dels ingressos líquids: 1 punt
Si superen el 50% dels ingressos líquids: 2 punts
8.2. Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb disminució: 1 punt
Per família nombrosa: 1 punt
Per família monoparental: 1 punt
8.3. Altres

Es tindran en compte les dades socioeconòmiques de la família. Aquestes dades
s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels equips d’assistència
social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar.
8.4. Concessió dels ajuts
Segons el nombre de punts atorgats en els barems anteriors, es concediran els ajuts
amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a beques
i de les puntuacions de cada petició. En els casos de reclamacions o peticions fora del
primer termini, la beca tindrà els efectes d’aplicació a partir del dia que especifiqui la
resolució.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya podrà incidir en la
distribució dels ajuts proposant-ne els criteris comuns a tots els consells comarcals.
9. Terminis de tramitació
El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de menjador i transport per al
curs 2013/14 serà el següent:
- 14 de juny de 2013: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.
- 29 de juliol de 2013: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts individuals de
menjador i transport i tramesa de les resolucions a les escoles i interessats.
- 3 d’octubre de 2013: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.
- 28 de novembre de 2013: resolució noves peticions.
- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2014 s’aniran resolent les
reclamacions i peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació
d’aquests ajuts dependrà sempre de la disponibilitat pressupostària.

Esmenes
La Sra. Natàlia Figueras a petició del conseller Sr. Josep Romaguera fa una esmena a
la proposta en el sentit següent:
On diu:
8.3. Altres
Es tindran en compte les dades socioeconòmiques de la família. Aquestes dades
s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels equips d’assistència
social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar.
Ha de dir:
8.3. Altres
Es tindran en compte altres dades socioeconòmiques de la família. Aquestes dades
s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels equips d’assistència
social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar. Aquest criteri es
puntuarà amb el màxim de 5 punts.

Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras. Exposa que presentarà les tres
propostes (punts 3.5, 3.6 i 3.7) i que si hi ha algun inconvenient o aclariment es
comentarà conjuntament.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta inclosa l’esmena realitzada amb el resultat
següent
Vots a favor: 17
( CIU, ERC)

Vots en contra: 10
( PSC-PM, PPC, MILLOR)
Abstencions: 5
( I-SELVA, ICV)

3.6. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport individual. Curs
2013-2014 (PRP2013/68)
Exp. 2013/213
Antecedents
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Selva ha emès una proposta de bases
per a la concessió d’ajuts de transport individual pel curs 2013-2014, en règim de
concurrència competitiva.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partida
pressupostària 44.32002.48001 per un import 12.000 euros.
La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2013 al
consell comarcal la relació global de sol·licitants.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajuts de
transport individual per al curs 2013/2014 redactada en els termes que consten a
l’annex.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts de transport individual
per als alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària de la
comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan

aquest centre sigui pertinent d’acord amb el mapa escolar. En el cas de presentar-se
reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà temporalment el
període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

Annex I
Ordenança reguladora de les bases dels ajuts a transport escolar individual a la
comarca de la Selva per al curs 2013/14
1. Objecte i vigència
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de
desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundària
obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de
14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.
1.2. Aquesta convocatòria podrà ser prorrogada tàcitament per al curs següent, per
tant, fins al curs 2014-2015, sempre i quan s’hagi renovat la delegació de
competències del Departament d’Ensenyament a favor del Consell Comarcal de la
Selva, i per tant, existeixi consignació pressupostària.
2. Destinataris
2.1. Poden sol·licitar ajut:
2.1.1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària
de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan
aquest centre sigui el pertinent d'acord amb el mapa escolar.
Quan tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, la distància es
comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esmentat transport.
2.1.2. I els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres escolars públics i
privats concertats de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport
escolar col·lectiu.
2.2. En tots els casos, l’alumne/a sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el
centre escolar d’adscripció o en el centre més proper al seu domicili, d’acord amb
l’etapa escolar que estigui cursant; o bé, en un altre centre escolar quan així hagi estat
proposat pel Departament d’Ensenyament.
3. Procediment
3.1. El consell comarcal publicarà l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el
BOP, DOGC (en extracte) i en el tauler d’anuncis del consell comarcal pel termini de
20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública; així mateix, n'informarà a la
direcció de les escoles, instituts i centres d’educació especial.
3.2. La direcció del centre, prèvia aprovació del consell escolar del centre, presentarà
la relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut individual de desplaçament del seu
centre al registre d’entrades d’aquest consell comarcal.
El Consell Comarcal aprovarà la relació amb els imports que corresponguin d’acord
amb la dotació establerta pel Departament d’Ensenyament i ho comunicarà als centres
per tal que hi hagi ratificació de petició pels pares o tutors i confirmació de l’assistència
al centre educatiu.
L’ajut es concedirà atenent a la distància del domicili al centre escolar.
La sol·licitud serà única pel total de germans que vagin al mateix municipi, encara que
tinguin nivell educatiu diferent.
La quantia de l’import dependrà de la dotació establerta pel Consell Comarcal d’acord
amb l’addenda emesa pel departament d’Ensenyament. Els alumnes de Transport
obligatori (que s’hagin de desplaçar de municipi) tindran un import superior als
alumnes no obligatoris.

4. Sol·licituds
4.1. La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2013 al
consell comarcal la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de desplaçament,
amb indicació de les dades dels alumnes i tutors i distància del domicili a
l’escola/institut/centre d’educació especial, segons model que es publicarà al web del
Consell Comarcal de la Selva.
4.2. El Consell Comarcal avaluarà les peticions i atorgarà provisionalment els ajuts i
comunicarà les famílies la resolució amb petició expressa de l’acceptació de l’ajut.
4.3 La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de l’1 de juny de 2014 al
consell comarcal la confirmació de la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de
desplaçament, amb indicació de les dades dels alumnes i dies que ha acudit al centre
4.3. El Consell comarcal de la Selva ingressarà ales famílies els imports que se’ls
atorgui en el compte corrent facilitat per les famílies, abans de finalitzar el curs
2013/13.
5. Criteris d’adjudicació
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les sol·licituds
presentades, l’Àrea de promoció i desenvolupament local del Consell Comarcal emetrà
dictamen respecte al nombre i la quantia dels ajuts a concedir, a partir del següents
criteris:
- Condició d’alumne/a d’educació especial
- Estar escolaritzat en un municipi diferent al del seu domicili (transport obligatori)
- La distància del domicili al centre o a la parada més propera del transport escolar
col·lectiu que l’alumne/a utilitzi
6. Atorgament
L’atorgament o denegació de les ajudes es farà mitjançant un decret de la Presidència,
previ informe favorable de la Comissió Informativa de consell comarcal, una vegada
valorades totes les sol·licituds d’acord amb els criteris especificats en la base cinquena
i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l'addenda econòmica
pel curs 2012/2013 del Conveni signat entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva per a la delegació de
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió dels
ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres
prestacions en matèria d’educació.
- Es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a tots els interessats.
- En cap cas, la quantia global que el consell comarcal destinarà a ajuts individuals de
desplaçament sobrepassarà l’import transferit per aquest concepte pel Departament
d’Ensenyament.
7. Revocació
En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de les
condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el
consell comarcal podrà revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia.
8. Protecció de dades
Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Consell
Comarcal de la Selva i s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració i per fer
arribar informació de les seves activitats i serveis. En qualsevol moment, la persona
interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de
les seves dades, tot adreçant-se a la Presidència del Consell Comarcal.
9. Acceptació de les bases

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases.

10. Bases addicionals
10.1 Si algun dels sol·licitants d’ajut individual de desplaçament té concedit algun altre
ajut per aquest mateix concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci
constar a la sol·licitud.
El consell comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol
dels procediments que estimi oportú als efectes de comprovar si s’ha rebut alguna
altra ajuda per aquest concepte objecte d’aquesta convocatòria.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.7. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs
2013-2014 (PRP2013/69)
Exp. 2013/205
Antecedents
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Selva ha emès una proposta de bases
per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2013/2014, en
règim de concurrència competitiva.
Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partides
pressupostàries 44.32001.48000 i 44.32001.48001.

Les sol·licitud podran presentar-se fins el dia 14 de juny de 2013 al centre d’educació
públics o concertats en el qual assisteixin els possibles beneficiaris, o bé a la oficina de
registre d’entrada del Consell Comarcal de la Selva.

Acords
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajuts
individuals de menjador escolar per al curs 2013/2014 redactada en els termes que
consten a l’annex.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts individuals de
menjador escolar per atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als
alumnes d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle, als qual no
correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin escolaritzats en centres docents
públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2013-2014. En el cas de
presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

Annex I
Ordenança reguladora de les bases dels ajuts de menjador escolar. Curs 2013/14
1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de menjador als alumnes
escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil
en centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, o concertats de
la comarca de la Selva, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, per al curs
escolar 2013/2014.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes
establertes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.
3. Beneficiaris i requisits
3.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats per al curs 2013-2014
en ensenyaments obligatoris i educació infantil en centres docents públics de titularitat
del Departament d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva, als quals
no correspongui la gratuïtat del servei.

3.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:
a) Podran sol•licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l’alumnat al qual
es refereix l’apartat anterior.
b) Els alumnes hauran de ser usuari fix del servei de menjador.
c) No podran gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres
administracions públiques o ens públics o privats.
d) A les famílies beneficiàries els seran d’aplicació les prohibicions establertes a
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els
pugui ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.
4. Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat pel Consell
Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es podrà recollir al
mateix Consell Comarcal i a la web de la institució www.selva.cat.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, aquest es formularà en un
únic imprès sempre que els alumnes estiguin matriculats en el mateix centre.
En un mateix document es formalitzaran les peticions d’ajuts de menjador i de
transport escolar
4.2 Els professionals dels serveis socials de cada municipi tindran un procés propi per
formalitzar les peticions, a través dels mecanismes coordinats amb el Consell
Comarcal de la Selva.
4.3 Per tal de ser admesa la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació
bàsica:
- Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat.
4.4 Als efectes de la valoració dels criteris de concessió dels ajuts, els sol·licitants
hauran d’acompanyar tota la documentació que considerin necessària per acreditar la
seva situació personal i familiar de conformitat amb els criteris de puntuació. La
documentació complementària a acompanyar serà:
a) Declaració jurada dels ingressos familiars, acompanyada de la documentació que
acrediti la veracitat de les dades (fotocòpies de fulls de salari, declaració de renda,
justificació d’atur o altres prestacions…. )
b) Declaració jurada dels membres de la unitat familiar que conviuen amb l’interessat
i/o certificat municipal de convivència del nucli familiar.
d) Si és procedent, certificat que acrediti les circumstàncies psíquiques o físiques de la
malaltia, dependència o disminució.
e) Fotocòpia del carnet de família nombrosa, o monoparental si és el cas.
f) Informe dels serveis socials d’atenció primària sobre la situació de necessitat del
menor o problemàtica familiar, si s’escau (els informes es faran arribar directament al
Consell Comarcal de la Selva).
g) Si s’escau, informe del director i/o Consell escolar del centre que acrediti alguna
situació personal o familiar de l’interessat.

h) Fotocòpia del darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge habitual si
s’escau.
i) Qualsevol altra documentació acreditativa de la situació personal familiar o laboral.
4.5 Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació
procedent, es poden presentar a:
a) Als centres docents on es preveu que estigui matriculat l’alumne/a el curs 2013/14 o
directament al Consell Comarcal de la Selva,
b) Si l’ajut es tramita a través dels serveis socials la gestió s’efectuarà directament des
d’aquests professionals mitjançant el programari telemàtic específic.
El termini de recepció de sol·licituds està comprés entre l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al BOP i el 14 de juny de 2013, en la primera convocatòria. Per
a alumnes d’incorporació tardana s’obrirà un nou termini al mes de setembre segons
calendari.
5. Tramitació
5.1 El Consell Comarcal de la Selva revisarà les sol·licituds i la documentació
presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat,
que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a valorar les sol·licituds d’acord
amb els barems de les presents bases.
5.2 En el supòsit que les dades siguin incompletes, no es valoraran les que no
es presentin o es valoraran atenent només a aquella informació degudament
acreditada.
5.3 Si manca informació obligatòria per a la identificació del sol·licitant es requerirà a
l’interessat per tal que la presenti en el termini màxim de quinze dies. Cas que
transcorregut aquest termini no s’hagin esmenat les mancances es considerarà que
desisteixen de la seva petició i s’arxivarà sense cap més tràmit.
6. Quantia dels ajuts
6.1 L’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida
pressupostària vinculada a l’addenda del conveni amb el Departament d’Educació.
En la primera convocatòria, que resoldrà els ajuts sol·licitats fins al juny del 2013,
només es podran adjudicar beques per un import que arribi al 75% del total de
l’addenda prevista al conveni amb el Departament d’Educació.
6.2 La quantia individual de l’ajut es determinarà en funció del nombre total de dies
lectius del curs escolar amb servei de menjador, per una quantitat fixa de 3€ per dia,
tal i com es regula a l’addenda del conveni entre el Departament d’Educació i el
Consell Comarcal de la Selva. En situacions socials o econòmiques molt greus, ben
acreditades documentalment, la quantia de l’ajut pot arribar a 4,5€/dia d’ús del
menjador escolar.
6.3 El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre docent de l’alumne
beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent
al període pel qual es fa l’abonament durant els quals l’alumne hagi fet ús efectiu del
servei, a partir de la data especificada en la notificació de la concessió de l’ajut. El
director/a o secretari/a del centre haurà de comunicar trimestralment al Consell
Comarcal el nombre de menús i nom dels comensals que han gaudit dels ajuts.

En el cas de gestió de menjador a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, o empresa
designada pel mateix Consell, l’abonament de l’ajut es farà automàticament amb el
rebut mensual de cada beneficiari.
7. Concessió dels ajuts
7.1. La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta
convocatòria, prèvia valoració efectuada per una comissió de valoració de l'àrea
d’educació designada pel president, que presentarà una proposta de concessió dels
ajuts, d'acord amb les puntuacions i barems que s'esmenten en aquestes bases.
7.2. Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de
resolució, la presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament
dels esmentats ajuts.
L’esmentada resolució, que es trametrà als serveis socials, ajuntaments i centres
afectats, inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import
adjudicat i la relació de l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una
valoració de mèrits que li permeti obtenir l’ajut.
Segons el nombre de punts atorgats en els barems anteriors, es concediran les ajudes
amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a beques
i de les puntuacions de cada petició. En els casos de reclamacions o peticions fora del
primer termini, la beca tindrà els efectes d’aplicació a partir del dia que especifiqui la
resolució.
7.3. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració.
7.4. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.
7.5. El pagament dels ajuts als centres que no tinguin el servei de menjador escolar
concertat amb el Consell Comarcal es realitzarà en tres terminis coincidint amb els
abonaments que es facin efectius des del Departament d’Educació d’acord amb
l’addenda signada amb el Consell Comarcal.
En els casos de reclamacions o peticions fora del primer termini, la beca tindrà els
efectes d’aplicació a partir del dia que especifiqui la resolució
El tercer pagament es calcularà i farà efectiu prèvia justificació del curs escolar. La
justificació d’aquest últim pagament els centres la trametran al Consell Comarcal
abans del 30 de juny de 2014.
8. Barems de puntuació per als ajuts
8.1. Condicions econòmiques
Es computaran com a ingressos de la unitat familiar els obtinguts pels membres
computables durant l’any. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres
computables de la unitat familiar els pares o tutors legals de l’alumne i els germans
solters menors de 25 anys, així com els ascendents dels pares que justifiquin la
residència en el mateix domicili amb el corresponent certificat municipal de
convivència. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars anuals entre els
membres computables de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 2.200 €: 5 punts.
De 2.201 a 2.900 €: 4 punts.
De 2.901 a 3.600 €: 3 punts
De 3.601 a 4.000 €: 2 punts.

De 4.001 a 5.000. €: 1 punt.
Més de 5.000 €: 0 punts.
Certificació acreditativa de l’absència d’ingressos de la unitat familiar: 5 punts.
Despeses anuals de lloguer o hipoteca de l’habitatge: Si superen el 30% de la suma
dels ingressos líquids: 1 punt
Si superen el 50% dels ingressos líquids: 2 punts
8.2. Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb disminució: 1 punt
Per família nombrosa: 1 punt
Per família monoparental: 1 punt
8.3. Altres
Es tindran en compte les dades socioeconòmiques de la família. Aquestes dades
s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels equips d’assistència
social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar.
9. Justificació dels ajuts
9.1. Per aquells beneficiaris que assisteixin a centres on presta el servei de menjador
el Consell Comarcal, la justificació de l’ajut es realitzarà a través del control
d’assistència del propi servei. En el cas de beneficiaris que assisteixin a centres on el
servei de menjador no es presta pel Consell Comarcal la justificació es farà pel centre,
que trametran al Consell Comarcal abans del 30 de juny certificat dels serveis. En cas
contrari s’abonarà al centre l’import que correspongui d’acord amb la mitjana d’usuaris
dels centres de la comarca.
9.2. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels
òrgans de control de l’Administració.
9.3. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol•licitades.
10. Terminis de tramitació
El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de menjador i transport per al
curs 2013/14 serà el següent:
- 14 de juny: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.
- 29 de juliol: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts individuals de menjador i
transport i tramesa de les resolucions a les escoles i interessats.
- 3 d’octubre: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.
- 28 de novembre: resolució noves peticions.
- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2014 s’aniran resolent les
reclamacions i peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació
d’aquests ajuts dependrà sempre de la disponibilitat pressupostària.
Esmenes:
Atès que la Direcció General d’Atenció a la família i Comunitat Educativa del
Departament d’Ensenyament, en data 27 de març, ha entrat al Consell Comarcal de la
Selva una resolució per homogeneïtzar els criteris mínims comuns que han de regular
els ajuts de menjador escolar per al curs 2013/14 cal adequar el contingut de les bases
aprovades inicialment per la comissió informativa del Consell Comarcal de la Selva a
les noves directrius.

Es proposa al ple una esmena al dictamen, informat per la comissió informativa del dia
3 d’abril de 2013, de la proposta de bases per a la concessió d’ajuts de menjador
escolar en el sentit següent:
Redactat anterior:
1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de menjador als alumnes
escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil
en centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, o concertats de
la comarca de la Selva, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, per al curs
escolar 2013/2014.
Redactat modificat:
1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de menjador als alumnes
escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil
en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, als quals no els
correspongui la gratuïtat del servei, per al curs escolar 2013/2014.
Redactat anterior:
3. Beneficiaris i requisits
3.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats per al curs 2013-2014
en ensenyaments obligatoris i educació infantil en centres docents públics de titularitat
del Departament d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva, als quals
no correspongui la gratuïtat del servei.
3.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:
a) Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l’alumnat al qual
es refereix l’apartat anterior.
b) Els alumnes hauran de ser usuari fix del servei de menjador.
c) No podran gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres
administracions públiques o ens públics o privats.
d) A les famílies beneficiàries els seran d’aplicació les prohibicions establertes a
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els
pugui ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.
Redactat modificat:
3. Beneficiaris i requisits
3.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats en qualsevol dels cursos
dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació
secundària obligatòria i alumnat amb necessitats educatives especials, en un centre
educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, durant el curs 2013-2014 i que no
tinguin el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït.
3.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:
a) Que els pares, mares o tutors legals de l’alumnat al qual es refereix l’apartat
anterior formalitzin la sol·licitud de l’ajut.
b) Que els beneficiaris siguin usuaris inscrits fixos al servei de menjador.
c) No gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres
administracions públiques o ens públics o privats.
3.3 A les famílies beneficiàries els seran d’aplicació les prohibicions establertes a
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.4 Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els
pugui ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.
Redactat anterior:
4. Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat pel Consell
Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es podrà recollir al
mateix Consell Comarcal i a la web de la institució www.selva.cat.
Redactat modificat:
4. Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Per tal de ser admesa la sol·licitud caldrà presentar com a documentació
obligatòria el formulari normalitzat degudament complimentat. Aquest document serà
facilitat pel Consell Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es
podrà recollir al mateix Consell Comarcal i a la web de la institució: www.selva.cat.
Redactat anterior:
4.3 Per tal de ser admesa la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació
bàsica:
- Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat.
4.4 Als efectes de la valoració dels criteris de concessió dels ajuts, els sol·licitants
hauran d’acompanyar tota la documentació que considerin necessària per acreditar la
seva situació personal i familiar de conformitat amb els criteris de puntuació.
La documentació complementària a acompanyar serà:
Redactat modificat:
4.3 Per a la valoració dels criteris de concessió dels ajuts, els sol·licitants podran
escollir dues opcions:
1.- Si la situació econòmica familiar del peticionari no ha variat respecte l’any 2011, el
Consell Comarcal obtindrà directament les dades de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària (AEAT) i farà la valoració del criteri establert a la base 8.2 de
conformitat amb aquestes dades.
Juntament amb el formulari de sol·licitud, el peticionari també podrà presentar la
documentació necessària per a la valoració dels criteris establerts a les bases 8.3, 8.4 i
8.5.
2.- Si la situació econòmica familiar del peticionari ha variat respecte l’any 2011
s’haurà de presentar tota la documentació que considerin necessària per acreditar la
seva situació personal i familiar de conformitat amb els criteris de puntuació.
Els documents que caldrà presentar en aquest cas per tal de valorar la sol·licitud
seran:
Redactat anterior:
4.4. f) Informe dels serveis socials d’atenció primària sobre la situació de necessitat del
menor o problemàtica familiar, si s’escau (els informes es faran arribar directament al
Consell Comarcal de la Selva).
Redactat modificat:
4.3. 2 f) Informe dels Serveis Bàsics d’Atenció Social sobre la situació de necessitat
del menor o problemàtica familiar, si s’escau. En cas de tramitació a través dels SBAS
de cada municipi, l’informe es tramet, juntament amb la petició, directament al Consell
Comarcal de la Selva.
Redactat anterior: - no existia
Redactat modificat:
5.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal
de la Selva i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
obtenir, a través de les administracions tributàries corresponents, les dades de la
persona sol·licitant, i de la resta de membres de la unitat familiar, que siguin
necessàries per determinar la renda a afectes d’aquest ajut.
Redactat anterior:
8. Barems de puntuació per als ajuts

8.1. Condicions econòmiques
Es computaran com a ingressos de la unitat familiar els obtinguts pels membres
computables durant l’any. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres
computables de la unitat familiar els pares o tutors legals de l’alumne i els germans
solters menors de 25 anys, així com els ascendents dels pares que justifiquin la
residència en el mateix domicili amb el corresponent certificat municipal de
convivència. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars anuals entre els
membres computables de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a 2.200 €: 5 punts.
De 2.201 a 2.900 €: 4 punts.
De 2.901 a 3.600 €: 3 punts
De 3.601 a 4.000 €: 2 punts.
De 4.001 a 5.000. €: 1 punt.
Més de 5.000 €: 0 punts.
Certificació acreditativa de l’absència d’ingressos de la unitat familiar: 5 punts.
Despeses anuals de lloguer o hipoteca de l’habitatge: Si superen el 30% de la suma
dels ingressos líquids: 1 punt
Si superen el 50% dels ingressos líquids: 2 punts
8.2. Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb disminució: 1 punt
Per família nombrosa: 1 punt
Per família monoparental: 1 punt
8.3. Altres
Es tindran en compte les dades socioeconòmiques de la família. Aquestes dades
s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels equips d’assistència
social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar.
Redactat modificat:
8. Barems de puntuació per als ajuts
8.1. Condicions econòmiques.
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres
computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint- i-cinc
anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el
càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que
justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat
municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això,
tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda
familiar.
8.2 S’atorgaran les següent puntuacions en funció de la renda familiar:
Certificació acreditativa de l’absència d’ingressos de la unitat familiar: 5 punts.
Fins a 2.200 €: 5 punts.
De 2.201 a 2.900 €: 4 punts.
De 2.901 a 3.600 €: 3 punts
De 3.601 a 4.000 €: 2 punts.
De 4.001 a 5.000. €: 1 punt.
Més de 5.000 €: 0 punts.
8.2.1 El càlcul de la renda familiar, si es fan servir les dades de l’Agència Tributària de
l’any 2011, es farà conforme als següents criteris emesos pel Departament
d’Ensenyament:

Es calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici
de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar de cada un dels membres computables
de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els
paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la
manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi,
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a
exercicis anteriors a l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, i el saldo net negatiu
de rendiments de capital mobiliari que constitueixen la renda de l’estalvi corresponent
als tres anys anteriors.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos
propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones
físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer anterior, i del resultat
obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
8.2.2 El càlcul de la renda familiar en el cas de aportació de noves dades actualitzades
es farà computant com a ingressos de la unitat familiar els obtinguts pels membres
computables durant l’any.
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars anuals entre els membres
computables de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació especificada
anteriorment (8.2.1).
8.3 Puntuació per despeses anuals de lloguer o hipoteca de l’habitatge
S’atorgarà la següent puntuació a les persones que acreditin tenir despeses anuals de
lloguer o hipoteca de l’habitatge:
- Si superen el 30% de la renda familiar: 1 punt
- Si superen el 50% de la renda familiar: 2 punts
8.4 Dades familiars
S’atorgarà la següent puntuació a les persones que tinguin alguna de les situacions
següents:
Infant en acolliment: 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb disminució: 1 punt
Per família nombrosa: 1 punt
Per família monoparental: 1 punt
8.5 Altres
Es tindran en compte altres situacions socioeconòmiques i personals de la família.
Aquestes dades s’instrumentaran i valoraran mitjançant certificació o informe dels
equips d’assistència social, de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i/o del Consell Escolar.
Fins un màxim de 5 punts, degudament justificat a l’informe.
Redactats anteriors:
Departament d’Educació
Redactats modificats:
Departament d’Ensenyament
Redactats anteriors:
Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Selva
Redactats modificats:
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament local del Consell Comarcal
de la Selva
Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras.

El Sr. Romaguera valora positivament que es puntuïn els informes socials.
El Sr. Colomer fa la mateixa valoració.
El Sr. Bernat Pañé exposa que els criteris s’haurien d’adaptar donat que la situació
socioeconòmica de les famílies ha canviat.
La Sra. Natàlia Figueras exposa que en aquest mateix sentit l’informe de serveis
socials reflecteix tots aquests factors i que per això es puntua tant bé aquest criteri.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta inclosa l’esmena amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.8. Modificació de la Relació de Llocs de Treball Inicial i amortització d’una
plaça de Netejadora (PRP2013/74)
Exp. núm.: 2012/1656
Relació de fets
El cap del Departament de Serveis a la Ciutadania ha emès informe en data 25 de
març de 2013 en el qual justifica l’amortització d’un lloc de treball de Netejadora adscrit
a les oficines del Servei de Gestió Tributària al municipi d’ Arbúcies, en els següents
termes:
Des de l’any 2004, i mitjançant diversos acords de Ple, l’Ajuntament d’Arbúcies va
delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria i la gestió tributària
de diversos ingressos de dret públic municipals, i ha anat efectuant encàrrecs de
gestió administrativa en relació amb altres ingressos.
Aquestes tasques es desenvolupaven en un espai que va llogar expressament el
Consell Comarcal de la Selva per poder atendre les gestions inherents a la delegació
efectuada.
En data 30 de gener de 2013 l’Ajuntament d’Arbúcies va posar a disposició del Servei
de Gestió Tributària i Cadastral un espai per poder dur a terme la seva activitat.
A partir d’aquest moment, al ser un espai municipal les tasques de neteja corresponen
a l’Ajuntament d’Arbúcies.
Fonaments de dret
La relació de llocs de treball inicial del Consell Comarcal de la Selva té fonament en la
potestat d’autoorganització dels ens locals establerta a l’article 8.1 lletra a) de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i compleix les funcions d’organigrama
comarcal, en els termes de l’article 29 del Decret 214/1990.

Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple per a la seva aprovació,
el següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball inicial del Consell
Comarcal de la Selva per tal de suprimir el lloc de treball següent.
DEP. ÀREA
LLOC DE TREBALL
R.J. ESCALA SUB. CATEGORIA
GRUP
S.C. Gestió Tributària Netejador/a oficina Arbúcies L
Personal de neteja A/P

Segon.- Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Selva per tal
d’amortitzar una de les tres places de netejadora del grup “Agrupacions Professionals”
que consten a la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal de la Selva.

Tercer.- Ordenar la publicació d’aquest acord al BOP de Girona, i determinar els
efectes de la seva vigència l’endemà de la seva publicació.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Frias
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 25
( CIU, ERC, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 7
(PSC-PM )

3.9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2012 (PRP2013/73)
El president dóna compte de la següent resolució:

Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2012
2013/172

2013P68

Relació de fets:
Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici
2012, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

Resolució:
Per tant resolc,
Primer. APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 la qual, en resum,
presenta l’estructura següent:
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries
Cobraments realitzats pendents aplicació(-)
Obligacions pendents de pagament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no pressupostàries

2.308.890,11
18.526.348,72
11.735.406,47
7.886.557,58
333.537,88
1.429.153,21
8.409.177,05
7.217.242,34
590.212,71
601.722,00

Romanent de tresoreria total

12.426.061,78

Saldos de dubtós cobrament
Saldos de dubtós cobrament

166.709,48
166.709,48

Excés de finançament afectat

11.902.840,73

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):
Ajustos:
Provisió indemnitzacions futures (accident)
Provisió contenciós depuradores

356.511,57

100.000,00
80.550,61

Romanent de Tresoreria per a despeses generals disponible

175.960,96

Considerar efectivament disponible el següent import:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
disponible
Reserva per import equivalent a la paga extra de
desembre 2012 no pagada
Romanent de Tresoreria (RTDG) disponible per a
finançar despeses generals

175.960,96
-158.920,74
17.040,22

Segon. AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2013 dels romanents
de crèdit per inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2012 per
un import total de 11.902.840,73€, i que es detallen a continuació:

APLICACIÓ
12 01101
21 17001
22 16201
22

16202

22
23
27
35
44

16201
16103
94201
34101
24103

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
21
21
21
22

92001
92001
92001
92001
92001
92001
92001
92001
92001
92001
17001
17001
17001
16201

CONCEPTE
91300 Amortització préstec a mig termini
21200 Despeses manteniment parc mediambiental
22699 Compensació adjudicatari planta compostatge
Reposició millores planta compostatge (fracció
63301 vegetal)
Reposició millores planta compostatge (fracció
63301 orgànica)
22799 Explotadors sistemes de sanejament
76200 Pla d'Obres i Serveis de Catalunya
22609 Despeses activitats esportives
22699 Projecte agrupació centres escolars
Inversió CIAB (Centre interpretació i aplicacions
62200 biomassa)
62201 Inversió punt recollida residus Susqueda
63200 Inversió coberta seu Consell
63900 Inversions reposició Consell
63901 Inversions Consell Comarcal
62290 Inversió oficina turisme de Vilobí d'Onyar
62292 Inversió coberta magatzem
62500 Inversió mobiliari
62600 Inversió equips informàtics
68200 Inversió castell de Montsoriu (FEDER)
62207 Inversió escola mediambiental
62209 Inversió deixalleries
62240 Inversió deixalleries
63301 Inversió planta de compostatge

Total
437.757,17
2.119,92
21.329,66
3.847,85
38.773,83
136.014,17
9.700.559,60
9.454,32
4.132,13
830.000,00
40.446,18
104.553,82
88,41
93.136,44
1.565,56
2.670,75
17,29
179,99
460.509,38
3.451,74
1.010,40
8.313,92
2.908,20
11.902.840,73

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total de
11.902.840,73€.
Tercer. AUTORITZAR l’agrupació dels romanents d’aplicacions d’inversió segons el
següent detall:
- Aplicacions pressupostàries de despeses a agrupar (Inversions referides a
elements patrimonials del Consell Comarcal de la Selva)
12
12
12
12

92001
92001
92001
92001

63900
62292
62500
62600

Inversions reposició Consell
Inversió coberta magatzem
Inversió mobiliari
Inversió equips informàtics
Total

88,41
2.670,75
17,29
179,99
2.956,44

Nova aplicació pressupostària de despeses:
12

-

21
21
21
22

92001

63901 Inversions Consell Comarcal

2.956,44

Aplicacions pressupostàries de despeses a agrupar (Inversions relacionades
amb la gestió de residus)
17001
17001
17001
16201

62207
62209
62240
63301

Inversió escola mediambiental
Inversió deixalleries
Inversió deixalleries
Inversió planta de compostatge

3.451,74
1.010,40
8.313,92
2.908,20

Total

15.684,26

Nova aplicació pressupostària de despeses:
21

17001

62240 Inversions de medi ambient

15.684,26

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2013
El president

Davant meu
El secretari

Robert Fauria Danés

Marià Vilarnau Massa

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Teixidor (interventor)
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

5. Mocions
5.1. Propostes del grup Independent de la Selva (ISELVA)
-

Donar compte per part de l’equip de govern de les accions realitzades en
relació al contracte amb l’empresa GRS i situació dels funcionaris implicats
Proposta d’un govern de concentració amb tots els grups representats al
Consell Comarcal.

El Sr. Colomer presenta les propostes, donant explicacions amb relació a l’objecte de
la moció.
El Sr. Frias dóna les gràcies a tots els grups per la paciència que han tingut.
Li retreu al Sr. Noguer que hagi fet públiques unes paraules tretes de context amb
relació a la contaminació dels funcionaris del Consell.
Explica el contingut dels acords i contractes que s’adjudicaran amb relació a les
auditories del contracte amb GRS Arc Local. També que fruit d’aquests informes es
poden prendre mesures organitzatives i per aquest motiu es faculta al gerent.

El Sr. Salmeron exposa que, en la seva consideració, tant si estan al govern com a
l’oposició estan tots al mateix vaixell. Exposa que li sap greu la situació del company
Valls però que la situació actual demana el màxim d’exigència per part dels polítics per
tal de preservar la democràcia.
El Sr. Martí Noguer fa una recriminació a l’equip de govern per la falta d’informació que
hi ha hagut fins al moment entre els grups del govern i la oposició. S’uneix a la petició
del Sr. Salmeron per tal que es facin més Juntes de Portaveus.
El Sr. Jordi Orobitg expressa, contestant al Sr. Noguer, que l’important és que es facin
passos per avaluar les relacions contractuals.
El Sr. Colomer pren la paraula per expressar la segona part de la proposta consistent
en fer un govern de concentració entre tots el grups. Exposa que el moment actual
exigeix un govern d’unitat. Demana al president que malgrat els pactes polítics que hi
ha res impedeix fer aquest govern de concentració.
El Sr. Martínez explica que està a favor de la proposta del Sr. Colomer i li demana al
president un pacte de persones i no de partits.
El Sr. Fuertes comenta que tot i que, anteriorment, s’havia posicionat a favor de la
proposta del govern de concentració, actualment, vol fer un vot de confiança. Entén
que han canviat moltes coses i que pensa que el president pot formar un bon govern.
Exposa que no vol entrar en polèmica però considera que tard o d’hora tot els
consellers estaran contents que el Sr. Valls hagi plegat.
El Sr. Martí Noguer explica que el govern de concentració o unitat era la millor opció i
ho continua mantenint.
El Sr. Salmeron explica que hi ha un equip de govern de continuïtat amb un president
de govern.
El Sr. Orobitg exposa que es veu capaç d’entendre’s amb quasi bé tothom d’aquesta
taula. Consideren que la situació actual demanava mantenir el pacte actual amb CiU i
demana respecte per les decisions dels demés grups.
El Sr. Frias dóna les gràcies als altres grups. No es tracta d’un pacte nou sinó d’un
pacte que ja existia i fa unes paraules de suport al Sr. Valls.
El Sr. Jaume Salmeron demana que es voti la proposta.
El secretari exposa que no existeix un acord amb relació al qual emetre el vot.
Es demana que es formalitzi en aquest acte una proposta d’acord per sotmetre a
votació.
El Sr. Colomer proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Crear un govern de concentració per part de tots els grups comarcals.
Es sotmet a votació la proposta del grup Independent de la Selva (ISELVA) amb el
resultat següent:
Votació

Vots a favor: 14
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV,)
Vots en contra: 17
( CIU, ERC )
Abstencions: 1
(MILLOR)
La proposta NO s’aprova.

5.2. Moció dels grups comarcals que signen la present per a declarar la Selva
comarca lliure de la tècnica de fractura hidràulica, coneguda com a "FRACKING"
(PRP2013/79)
Exp. núm.: 2013/238
Relació de fets
Atesa la preocupació generada en diferents municipis de Catalunya pels possibles
impactes ambientals derivats de l'interès d’algunes empreses en fer investigacions per
descobrir si en el subsòl hi ha concentracions de gas no convencional i d’altres
hidrocarburs a través de la tècnica coneguda com a fractura hidràulica horitzontal
"fracking".
Atès que aquestes concentracions són d’uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es
troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per
estar adherides en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, la seva extracció
és més complicada i fa necessària la utilització d’una tècnica anomenada fractura
hidràulica horitzontal "fracking" que pot resultar molt agressiva amb el medi ambient.
Ates que aquesta tècnica consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a uns 5.000
metres de profunditat, i un cop en el subsòl profund, es realitzen noves perforacions
horitzontals (entre dos i cinc quilòmetres), per tal d’arribar a la major superfície
possible, per desprès injectar aigua amb sorra (98%) i una sèrie d’additius químics
(2%) a gran pressió, per fracturar la roca i alliberar el gas i els hidrocarburs que
s’extreuen a la superfície per la mateixa canalització del pou vertical.
Ates que per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix
conjuntament amb l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500
elements diferents, entre les quals se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.
Atès que no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, sinó que demana multiplicar les
perforacions en diferents profunditats, construir un gran nombre de pous, abastant una
gran extensió de territori.
Ates que els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i
no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als
aqüífers i al subsòl.
Ates que arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits
terratrèmols sentits en les localitats properes als pous.

Ates que el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació en
ocasions ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum
humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de
l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental.
Ates que la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats
d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de
nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica molt
agressiva amb l’entorn.
Atès que aquest tècnica d’extracció té una rendibilitat energètica molt baixa, amb una
Taxa de Retorn Energètic (TER = unitat d’energia obtinguda per unitat d’energia
invertida en el seu procés d’obtenció) entre 2 i 5 unitats útils disponible d’energia
segons el jaciment, que no compensa els gravíssims impactes ambientals que aquesta
tècnica pot ocasionar.
Atès que els hidrocarburs i el gas no convencional són recursos energètics
exhauribles, no renovables i contaminants, i que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
a partir del Pla de Sostenibilitat Energètica i l’Agenda 21, i mitjançant l’Agència
Comarcal de l’Energia aposta per un nou model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència
i l’ús de fonts renovables.
Davant del risc de contaminació de les aigües superficials i subterrànies, de
contaminació de l’aire, d’afeccions a la salut humana, d’alteracions del paisatge i el
terreny, de contaminació de sòls en tancar els pous i de risc sísmic derivat de
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, i en pro de la conservació
dels recursos naturals, agrícoles, culturals, paisatgístic, turístics i econòmics del terme
municipal que es podrien veure afectats pels seriosos danys que se’n derivarien fruit
de l’explotació industrial, proposem al Ple l’adopció dels següents:
Acords:
Primer.- Oposar-se a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica
de la fractura hidràulica horitzontal i d’altres igualment agressives en la comarca de la
Selva i en qualsevol comarca de Catalunya per evitar els riscos de contaminació de les
aigües superficials i subterrànies, de contaminació de l’aire, d’afeccions a la salut
humana, d’alteracions del paisatge i el terreny, de contaminació de sòls en tancar els
pous i de risc sísmic que se’n deriven d’aquesta activitat.
Segon.- Reafirmar el compromís del Consell Comarcal de la Selva per impulsar un
model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència i l’ús de fonts renovables.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui, a tot el
territori de Catalunya, la tramitació de permisos d’investigació per descobrir si en el
subsòl hi ha concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs a través de
la tècnica coneguda com a fractura hidràulica horitzontal "fracking", fins que el
Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació,
per evitar el risc dels seus greus impactes ambientals.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a
la Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF).
Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Frias.
El Sr. Joan Salmerón comenta que votaran a favor. Demana a la resta de grups que es
preservi el territori.
El Sr. Colomer posa de manifest un error en el redactat.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 30
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 2
( PPC )
Abstencions: 0

5.3. Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans
(PRP2013/78)
Exp. núm.: 2013/237
Relació de fets
El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el seu
deute amb els ajuntament abans de finals de juny, en aquell moment el deute de la
Generalitat amb els ens locals ascendia a 550 milions d’euros. L’anunci el feia durant
l’acte de signatura del conveni amb els presidents de les quatre diputacions pel “Pla
extraordinari d’assistència financera local”.
Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya als ens locals es troben pendents de pagament, com a conseqüència dels
problemes transitoris de liquiditat, provocats pels reiterats incompliments del Govern
de l’Estat Espanyol amb la Generalitat de Catalunya al no fer efectiu els pagaments del
deute reconegut legalment. Aquest fet agreuja la difícil situació econòmica de molts
dels ajuntaments i Consells comarcals, que també pateixen una important falta de
liquiditat i que els impossibilita complir amb els venciments dels seu deutes.
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament del Fons de
Cooperació Local als ajuntament, els posa en una difícil situació, especialment als més
petits, als quals aquest fons els representa un percentatge important dels seus
ingressos.
El passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis
aprovava l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que saldi els
seus deutes amb els ajuntament i si més no que avanci una part del mateix.
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de liquiditat
que pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en el cas del cànon
de l’aigua, que han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les finances municipals, que
aquests deutes es compensessin a compte dels pagament pendents de la Generalitat.

L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments i consells comarcals,
renunciïn a executar diverses inversions que tenien planificades i subvencionades en
part, pel Govern de la Generalitat, en alguns casos la Generalitat havia avançat part de
la seva aportació en forma de bestreta. Actualment el govern exigeix a aquests
Ajuntaments la devolució d’aquesta bestreta més els interessos corresponents, no
sembla lògic, que la Generalitat que acumula un important impagament del deute que
té amb els ens locals, els reclami ara aquests interessos.
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català mostrava la
indignació per la penalització imposada per l’Executiu central pel retard del pagament
de les quotes de la Seguretat Social. El Portaveu manifestava “és el mateix Govern el
que ens deu centenars de milions d’euros, però resulta que si et passes un dia, en
aquest cas nou dies, en les quotes de la Seguretat Social, et posa una penalització del
20%”.
Compartim plenament aquesta indignació, alhora que no entendríem que la Generalitat
tingues una relació similar amb els ajuntaments catalans.
Acords
Pels motius anteriorment exposats el president accidental del Consell Comarcal de la
Selva proposa al ple del Consell Comarcal l’aprovació dels següents acords:
Primer.- El Consell Comarcal de la Selva insta al Govern de la Generalitat a
compensar el deute que tenen els ajuntaments i consells comarcals amb els diferents
organismes de la Generalitat i les bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a
compte de les obligacions reconegudes per part de la Generalitat pendents de
pagament.
Segon.- El Consell Comarcal de la Selva insta al Govern de la Generalitat a no fer
efectiu el cobrament d’interessos, a aquells ajuntaments i consells comarcals que
hagin de fer efectiu el retorn d’alguna bestreta, i amb els quals la Generalitat hi tingui
deute pendent.
Tercer.- El Consell Comarcal de la Selva insta al Govern de l’Estat Espanyol a que faci
efectius tot els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya reconeguts legalment
la qual cosa dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern català.
Quart.- Instar al govern de la Generalitat que prioritzi les ordres de pagament
corresponents als ajuntaments més petits, ja que donades les seves dimensions i
competències tenen més dificultat per fer-hi front.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la mesa i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona, al Govern
Espanyol, als Consells Comarcals i Ajuntaments de la Comarca i l’Associació Catalana
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Frias
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent

Vots a favor: 30
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 2
( PPC )
Abstencions: 0

5.4. Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el
procés de transició nacional (PRP2013/57)
Exp. núm.: 2013/189
Relació de fets
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, el Consell
Comarcal de la Selva,

MANIFESTA
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i
unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i
espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests
tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya
i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de
decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a
nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del
nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa
l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest
que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne
les conseqüències.

8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que
explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir
per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una
àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del
dret a l’autodeterminació.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària,
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
Tercer.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble
català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les
raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei
d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
Quart.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del Congreso
de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los Diputados, al
president del Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics
del Parlament Europeu.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Frias
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 23
( CIU, ERC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 3
( PPC i Sr. Manuel Verde)
Abstencions: 6
( PSC-PM, excepte Sr. Manuel Verde )
Agraïments al secretari que, properament, deixarà les seves funcions i benvinguda als
nous consellers.

6. PRECS I PREGUNTES
6.1.- El Sr. Romaguera pregunta, amb relació a l’acord de deixar ens suspens la
licitació del menjador pres a la CPPle de 5 de març de 2013, quan es pensa resoldre el
recurs i si es pensa modificar el plec de clàusules.
La Sr. Natàlia Figueras contesta que es va suspendre perquè es volia esperar que hi
hagués nou president per resoldre aquest aspecte.
El Sr. Romaguera sol·licita que hi hagi una Junta de Portaveus quan hi hagi proposta
de resolució.
6.2.- El Sr. Salmeron comenta que pels vols de Nadal es va suprimir el servei de
transport adaptat i expressa que li va “xocar” que a partir del 14 de gener es suprimís
el servei, però que la carta no es va enviar fins el dia 9 de gener. Les formes no han
estat correctes. Demana dades de quantes famílies s’han quedat sense servei i els
criteris que s’han seguit.
El Sr. Garriga comenta, primer, que existeix un problema econòmic important i segon
que no s’han fet retallades sobre els més dèbils. Els criteris per donar el servei s’han
aplicat. S’ha fet una revisió, i la veritat és que hi havia usuaris que tenien adjudicat el
servei però que no complien els requisits, altres eren de fora de la comarca. I tercer li
demana que com a regidor de l’ajuntament d’Arbúcies fos més curós alhora de fer els
pagaments.
El Sr. Salmeron fa l’aportació en positiu, però la pregunta era genèrica.
El Sr. Martínez fa una apreciació sobre una nota de premsa que s’ha enviat fa uns
moments.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 18 de juny de 2013

El secretari
Santa Coloma de Farners, 21 de juny de 2013

