
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Identificació de la sessió
Núm.: PLE2013/5
Caràcter: Ordinària
Data: 17 de desembre de 2013
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller portaveu
Josep Cullell i Cullell (CIU), conseller 
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller 
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), consellera
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (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
David Boguñà Espinal (I-Selva), conseller 
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu

S’excusen:
José Martinez Herrera (PSC-PM) , conseller
Margarita Montes Giménez (I-Selva), consellera
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller 

Intervé com a secretària la Sra. Marta Llorens Ferrer, amb l’assistència de l’interventor, 
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs 
Gómez.
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Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
-PLE 2013/4 Ordinari de 1/10/2013

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 Modificació del Reglament Orgànic Comarcal per a l'atribució de la competència 
sancionadora a favor de la Gerència del Consell Comarcal (PRP2013/298)
3.2 Aprovació del pressupost de l'exercici 2014 (PRP2013/304)
3.3 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària per l'any 2014 (PRP2013/305)
3.4 Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals T-09 Reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part 
del Consell Comarcal de la Selva per l’any 2014,  modificació de l’ordenança fiscal T-07 Taxa 
per la protecció mediambiental i la derogació del preu públic P-03 Menjador escolar 
(PRP2013/303)
3.5 Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingresos de dret 
públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2013/307)
3.6 Acord sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
representants dels treballadors laborals en materia de permisos i llicències (PRP2013/299)
3.7 Adjudicació de la gestió de la Planta de compostatge de la Selva a l'empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva Nora, SA (PRP2013/297)
3.8 Canvi de modalitat de prestació del servei de les deixalleries comarcals i adjudicació a 
l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, SA  (PRP2013/296)
3.9 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de la resolució de presidència 
2013P160 sobre la delegació de la competència a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la 
tramitació i aprovació de la segona modificació del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM LA 
SELVA" (PRP2013/291)
3.10 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. José Martínez Herrera 
(PRP2013/318)
3.11 Acceptació de la dimissió de consellers comarcals: Enric Martínez Maiz i Jaume Fontanet 
Masferrer (PRP2013/319)
3.12 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. Moisès Garcia i Milans 
(PRP2013/321)

4. Propostes Urgents

5. Mocions
5.1 Moció de suport a l'Ajuntament de Sils per l'execució del projecte de millora de la carretera 
GI-555 (PRP2013/295)

6. Precs i preguntes
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Una vegada comprovat per la secretària 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 l’acta anterior, corresponent al Ple 2013/4 celebrat en 
sessió ordinària el dia 1 d’octubre de 2013, que es va enviar prèviament als consellers:

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor:29
(CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0

2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN

2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple

CPPLE2013/21 Ordinària de 10 de setembre de 2013

1. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Blanes, per a la cessió d’ús de les instal·lacions de l’antiga escola Carles Faust pel 
desenvolupament de la UEC de Blanes, curs escolar 2013-2014 (PRP2013/220)
2. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'Autoprotecció de la sala cultural "La 
Laguna" de Sils (PRP2013/223)
3. Encàrrec al lletrat per a la representació del Consell Comarcal de la Selva en el 
procediment de concurs voluntari de la societat mercantil GRS ARC LOCAL, SL, que 
segueix davant del Jutjat Mercantil de Girona (PRP2013/222)
4. Aprovació de la liquidació definitiva del contracte amb GRS Local, SL per a 
l’assistència tècnica, suport administratiu i assessorament especialitzat en matèria de 
gestió de tributs i cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva en 
relació a l'any 2012, i proposta de modificació del contracte per a l’anualitat 2013 
(PRP2013/224)
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CPPLE2013/22 Ordinària de 24 de setembre de 2013

1. Signatura conveni per a la realització del projecte Desenvolupant comunitats de 
confiança per a l'aprenentatge global. DEAR PROJECT (PRP2013/234)
2. Adhesió al nou Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i Ecoembalajes España, SA per al període 2013-108 (PRP2013/233)
3. Ordre EMO/207/2013, convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), per a l'any 2013 
(PRP2013/235)
4. Facilitar els intercanvis turístics transnacionals en temporada baixa a Europa 
fomentant la tercera edat per viatjar (Facilitating transnational low season tourism 
exchanges in Europe encouraging senior citizens to travel) (PRP2013/236)
5. Delegació de la potestat sancionadora en matèria de residus del municipi de 
Vidreres a favor del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/232)
6. Acceptació d’un encàrrec de defensa jurídica -recurs contenciós administratiu- 
procediment abreujat 179/2013 de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar (PRP2013/231)
7. Proposta de tancament de l'expedient informatiu relacionat amb als incidents 
ocasionats a la planta de compostatge de la Selva com a conseqüència dels aiguats 
esdevinguts el mes de juny de 2011 (PRP2013/230)
8. Liquidació definitiva del contracte amb GRS Arc Local, SL per a l’assistència 
tècnica, suport administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió de 
tributs i cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva, en relació 
als treballs realitzats durant l'any 2013 fins a  la data de la seva resolució automàtica 
derivada de l'obertura de la fase de liquidació del concurs del contractista   
(PRP2013/239)
9. ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt 
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi,  i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013 (PRP2013/237)
10.  Adhesió a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(PRP2013/238)

CPPLE2013/23 Ordinària 01 d’octubre de 2013

1. Delegació de l'Ajuntament de Tossa de Mar de les competències de gestió de 
residus municipals (PRP2013/245)
2.Aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació de serveis d'explotació, 
conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en alta EDAR (PRP2013/242)
3. Aprovació del conveni entre el Consorci AOC i el Consell Comarcal de la Selva en la 
prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca 
per la millora de la prestació dels serveis públics a través de la utilització de les TIC. 
Any 2013 (PRP2013/244)
4. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte de construcció d'una coberta per a 
la pista polivalent de l'escola de Riudellots de la Selva (PRP2013/246)

CPPLE 2013/24 Ordinària 15 d’octubre de 2013
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1. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar, per a la prestació dels serveis d'Orientació Laboral i Dinamització 
Empresarial (PRP2013/249)
2. Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir l'adjudicació d'una llicència d'ús comú especial d'accés al Castell de Montsoriu 
per a la prestació del servei de transport de visitants (PRP2013/250)
3. Proposta d'adjudicació del contracte d'obres del punt de recollida de residus 
municipals de Susqueda (PRP2013/251)
4. Proposta d'aprovació dels Plecs de Clàusules administratives particulars i tècniques 
que han de regir en el procediment de contractació dels serveis d'explotació de les 
EDAR gestionades pel Consell Comarcal de la Selva, amb les modificacions oportunes 
plantejades per l'ACA  (PRP2013/254)

CPPLE2013/25 Ordinària 22 d’octubre de 2013

1. Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments participants al desenvolupament dels projectes de col·laboració social a la 
comarca de la Selva, per a l'any 2013 (PRP2013/257)
2. Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments participants per al desenvolupament del Programa mixt Treball i Formació 
a la comarca de la Selva, per a l’any 2013 (PRP2013/259)
3. Pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Blanes pel manteniment i 
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT, per l’any 2014 (PRP2013/252)
4. Annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per al manteniment i promoció d’itineraris 
de senderisme, cicloturisme i BTT  (PRP2013/253)
5. Aprovar la signatura del Conveni per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers de la comarca de la Selva amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. (PRP2013/260)
6.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
d'Arbúcies pel menjador de la Llar d'Infants el Jardinet (PRP2013/261)
7. Acceptació d'encàrrec de l'Ajuntament de Brunyola per a la prestació dels serveis 
d’assistència i assessorament en els tasques de control i fiscalització de la gestió 
econòmica, pressupostaria, de comptabilitat i tresoreria (PRP2013/255)
8. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al 
recurs ordinari núm. 318/2013 interposat per Raquel Luisa Martin Skilton, i encàrrec de 
defensa jurídica (PRP2013/256)
9. Substitució d'un membre de l'Òrgan tècnic comarcal (PRP2013/258)

2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2013/556 13/08/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000083/2013)
2013/557 13/08/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000086/2013)
2013/558 13/08/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000101/2013)
2013/559 13/08/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000106/2013)
2013/560 13/08/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000105/2013)
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2013/561 13/08/2013 Resolució d’al•legacions i imposició de sanció tributària 
(núm. 000100/2013) 

2013/562 16/08/2013 Inici expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra Anglès Tèxtil, SA d'Anglès

2013/563 16/08/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra FRECARN, SL de Maçanet de la Selva

2013/564 20/08/2013 Restabliment de la jornada laboral de la Sra. Sandra Bas 
Mirada

2013/565 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0025880

2013/566 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0025881

2013/567 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026394

2013/568 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026395

2013/569 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0022393

2013/570 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0022408

2013/571 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0022414

2013/572 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0022419

2013/573 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0025935

2013/574 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026400

2013/575 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026402

2013/576 22/08/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026418

2013/577 22/08/2013 Resolució inci expedient sancionador de medi ambient 
2013-0026419

2013/578 22/08/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-
0027201

2013/579 23/08/2013 Nomina del mes d'agost
2013/580 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

número 2342/2013
2013/581 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

número 2343/2013
2013/582 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

número 2344/2013
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2013/583 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2345/2013

2013/584 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2346/2013

2013/585 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2347/2013

2013/586 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2348/2013

2013/587 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2730/2013

2013/588 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2349/2013

2013/589 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2350/2013

2013/590 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2351/2013

2013/591 23/08/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
número 2352/2013

2013/592 27/08/2013 Contracte menor de serveis per a la contractació dels 
serveis de dinamització juvenil per donar suport al projecte 
de tècnics compartits dels municipis de Breda, Riudarenes, 
Riudellots de la Selva i Vidreres 

2013/593 28/08/2013 Compensació d'hores de la Sra. Carme Rodríguez Martin
2013/594 29/08/2013 Concessió de permís no retribuït de la treballadora Sra. 

Gemma Nogué Casanova
2013/595 29/08/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0016699
2013/596 30/08/2013 Resolució inici expedient sancionador residus Ajuntament 

de Vidreres 2013-0031496
2013/597 30/08/2013 Resolució inici expedient sancionador residus Ajuntament 

de Vidreres 2013-0031498
2013/598 04/09/2013 Bestreta 8/2013 a l'ajuntament de Breda
2013/599 04/09/2013 Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament d'Osor
2013/600 05/09/2013 Pagament del cànon als centres que gestiona el menjador 

escolar el consell comarcal de la selva. Curs 2012/2013
2013/601 05/09/2013 Devolució de la finança definitiva a l'adjudicatari de les 

obres de l'Escola mediambiental i macrodixalleria de la 
Selva i quatre punts de recollida de residus municipal

2013/602 10/09/2013 Resolució relativa a un recurs interposat contra la imposició 
de sanció derivada d’un expedient sancionador per no 
donar informació d’un sou  (expedient administratiu núm. 
003065/2013)

2013/603 12/09/2013 Bestreta número 9/2013 a l'ajuntament de Breda
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2013/604 13/09/2013 Procediment sancionador contra anglès tèxtil, sa per 
incompliment de les condicions d'abocament

2013/605 13/09/2013 Procediment sancionador contra anglès tèxtil, sa per 
incompliment de les condicions d'abocament

2013/606 16/09/2013 Resolució sense contingut
2013/607 17/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000111/2013) 
2013/608 17/09/2013 "Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de 

sanció (núm. 000112/2013)"
2013/609 17/09/2013 Resolució sense contingut
2013/610 17/09/2013 Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de 

sanció (núm. 000112/2013) 
2013/611 17/09/2013 Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de 

sanció (núm. 000116/2013)
2013/612 17/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000115/2013) 
2013/613 18/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001388/2013)
2013/614 18/09/2013 Adquisició de cinc carpes amb estructura d'alumini de color 

plata de 3x3 amb impressió digital
2013/615 18/09/2013 Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de 

sanció (núm. 000118/2013)  
2013/616 18/09/2013 Títol: Inici d’un expedient sancionador amb proposta de 

sanció (núm. 000119/2013) 
2013/617 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000120/2013) 
2013/618 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000121/2013) 
2013/619 18/09/2013 D’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 

000122/2013) 
2013/620 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000113/2013) 
2013/621 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000114/2013) 
2013/622 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000111/2013) 
2013/623 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000109/2013) 
2013/624 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000134/2013) 
2013/625 18/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000133/2013) 
2013/626 18/09/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000135/2013) 
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2013/627 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000136/2013) 

2013/628 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000123/2013) 

2013/629 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000124/2013) 

2013/630 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000125/2013) 

2013/631 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000126/2013) 

2013/632 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000127/2013) 

2013/633 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000128/2013) 

2013/634 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000130/2013) 

2013/635 19/09/2013 Inci d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra friselva, sa de Riudellots de la selva 

2013/636 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000132/2013) 

2013/637 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000131/2013) 

2013/638 19/09/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000109/2013) 

2013/639 19/09/2013 Inici expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra Friselva, sa de Riudellots de la Selva 

2013/640 19/09/2013 Inci d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra antex, sa d'anglès

2013/641 19/09/2013 Resolució de Gerència d'admesos i exclosos
2013/642 20/09/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 

d'aigües contra Flisa Catalunya, SAU de Riudellots de la 
Selva

2013/643 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001808/2013)
2013/644 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001376/2013)
2013/645 20/09/2013 Imposició de sanció tributària ( núm. 001809/2013)
2013/646 20/09/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 

d'aigües contra segocasta restauració d'hostalric
2013/647 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001810/2013)
2013/648 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001389/2013)
2013/649 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001811/2013)
2013/650 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001381/2013)
2013/651 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001390/2013)
2013/652 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001382/2013) 
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2013/653 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002316/2013)
2013/654 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001385/2013)
2013/655 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001383/2013)
2013/656 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001386/2013)
2013/657 20/09/2013 Compactació de lactància i permís per vacances de la Sra. 

Eva Victorio Rodrigo
2013/658 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001379/2013)
2013/659 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001384/2013)
2013/660 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001387/2013)
2013/661 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001813/2013)
2013/662 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001377/2013)
2013/663 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001378/2013)
2013/664 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001814/2013)
2013/665 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002317/2013)
2013/666 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001815/2013)  
2013/667 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001816/2013)
2013/668 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002318/2013)
2013/669 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002319/2013)
2013/670 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001817/2013)
2013/671 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001818/2013)
2013/672 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001819/2013)
2013/673 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001820/2013)
2013/674 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 001821/2013)
2013/675 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002320/2013)
2013/676 20/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002323/2013)
2013/677 20/09/2013 Resolució sense contingut
2013/678 20/09/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0034713
2013/679 20/09/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0036346
2013/680 24/09/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000137/2013) 
2013/681 25/09/2013 Resolució sense contingut
2013/682 25/09/2013 " Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000138/2013)"
2013/683 25/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000104/2013)
2013/684 25/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000139/2013)
2013/685 25/09/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000102/2013)
2013/686 25/09/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000141/2013) 
2013/687 25/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
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(núm. 000140/2013)
2013/688 26/09/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 1807/2013)
2013/689 26/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000142/2013)
2013/690 26/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000143/2013)
2013/691 26/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000144/2013)
2013/692 26/09/2013 Resolució sense contingut
2013/693 26/09/2013 Aprovació de la nòmina del mes de setembre
2013/694 27/09/2013 Resolució del recurs de reposició d'expedient de medi 

ambient 2013-0011824
2013/695 27/09/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0016710
2013/696 27/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000146/2013)
2013/697 27/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000147/2013)
2013/698 27/09/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000148/2013)
2013/699 27/09/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0016717
2013/700 27/09/2013 Pagament de les transferències al Consorci de Benestar 

Social de la Selva d'acord amb el conveni d'encomana de 
gestió en matèria de serveis socials.

2013/701 30/09/2013 Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament de la Cellera de Ter
2013/702 30/09/2013 Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament de Vidreres
2013/703 30/09/2013 Bestreta número 5/2013 a l'ajuntament de Vidreres
2013/704 30/09/2013 Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos
2013/705 01/10/2013 Excedència voluntària del Sr.Aureli Hernàndez Minobis
2013/706 01/10/2013 Resolució de Gerència d'admesos i exclosos
2013/707 02/10/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000110/2012)
2013/708 02/10/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000108/2012)
2013/709 02/10/2013  Imposició de sanció tributària (núm. 000076/2013)
2013/710 02/10/2013 Bestreta n. 4/2013 a l'Ajuntament de Riells i Viabrea
2013/711 03/10/2013 Pròrroga del contracte menor de serveis de consultoria en 

matèria d'arquitectura i obra civil.
2013/712 03/10/2013 Contracte menor de serveis per al buidat dels decantadors 

per a la seva reparació a l'edar d'Anglès i La Cellera de 
Ter.

2013/713 03/10/2013 Contracte menor d'obres per a la reparació de les planxes 
dels decantadors de la recirculació externa i canonades 
d'aire a l'edar d'Ànglès i La Cellera de Ter.
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2013/714 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015497

2013/715 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015507

2013/716 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0016704

2013/717 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0016708

2013/718 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015495

2013/719 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015499

2013/720 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015503

2013/721 07/10/2013 Resolució expedients sancionadors de medi ambient 2013-
0016712

2013/722 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0016714

2013/723 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0016720

2013/724 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0016701

2013/725 07/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0015538

2013/726 07/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
núm. 003452/2013

2013/727 08/10/2013 Denegar la sol·licitud de retorn de l'aval bancari dipositat 
per l'adjudicatari del contracte pel subministrament d'una 
pala carregadora per a la planta de compostatge

2013/728 11/10/2013 Resolució sense contingut
2013/729 14/10/2013 Rectificació de la nòmina del mes de setembre
2013/730 14/10/2013 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 

d'aigües contra Antex, SA d'Anglès
2013/731 14/10/2013 Resolució sense contingut 
2013/732 15/10/2013 Rectificació de la nòmina del mes d'agost
2013/733 15/10/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000110/2013) 
2013/734 15/10/2013 Pagament de les transferències al Consorci de Benestar 

Social de la Selva d'acord amb el conveni d'encomana de 
gestió en matèria de serveis socials

2013/735 16/10/2013 Bestreta 5/2013 Ajuntament de Riudarenes
2013/736 16/10/2013 Bestreta n. 5/2013 a l'ajuntament de Riudarenes
2013/737 16/10/2013 Devolució de la fiança a l'adjudicatari del contracte  de 
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serveis per a la gestió de la Unitat d'Escolarització 
Compartida (UEC) de Blanes

2013/738 16/10/2013 Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos
2013/739 17/10/2013 Contracte menor de subministrament i instal•lació d'un 

sistema de videovigilància amb gravació per al CAAS de 
Tossa de Mar 

2013/740 17/10/2013 Contracte menor de subministrament i instal•lació d'un 
sistema de videovigilància amb gravació per al CAAS de 
Tossa de Mar

2013/741 17/10/2013 Bestreta n. 7/2013 Ajuntament d'Arbúcies
2013/742 17/10/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000153/2013) 
2013/743 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0040229
2013/744 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039083
2013/745 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039084
2013/746 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039080
2013/747 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039082
2013/748 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0040216
2013/749 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039078
2013/750 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039122
2013/751 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039124
2013/752 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0040218
2013/753 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0040228
2013/754 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0040223
2013/755 18/10/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0039110
2013/756 21/10/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000154/2013) 
2013/757 21/10/2013  Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000155/2013) 
2013/758 21/10/2013 Bestreta n. 6/2013 a l'ajuntament de Vidreres
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2013/759 21/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0026418

2013/760 21/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0026419

2013/761 21/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0026400

2013/762 21/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0022408

2013/763 21/10/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0026395

2013/764 23/10/2013 Resolució relativa a un recurs interposat contra la gestió 
recaptatòria d’una sanció per no donar informació d’un sou 
(expedient administratiu núm. 003725/2013)

2013/765 24/10/2013 Procediment sancionador contra Frecarn, SL per 
incompliment de les condicions d'abocament

2013/766 24/10/2013 Nòmina mes d'octubre
2013/767 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003746/2013
2013/768 25/10/2013 Inici d'un d'expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003747/2013
2013/769 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003748/2013
2013/770 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003749/2013
2013/771 25/10/2013 Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 

003750/2013
2013/772 25/10/2013 Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 

003751/2013
2013/773 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003752/2013
2013/774 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003753/2013
2013/775 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003754/2013
2013/776 25/10/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

núm. 003756/2013 
2013/777 29/10/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000152/2013) 
2013/778 29/10/2013 "Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000156/2013)"
2013/779 30/10/2013 Resolució d'expedient sancionador de medi ambient 2013-

0016700
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2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència

El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:

2013/138 12/08/2013 Selecció d'un arquitecte en règim de funcionari interí de 
programa

2013/139 14/08/2013 Autorització de signatura i suplència de les funcions de la 
cap del Servei de Gestió Tributària, per gaudi de 
vacances, durant el període del 16 d'agost al 13 de 
setembre, ambdós inclosos.

2013/140 23/08/2013 Adquisició de la grua del Castell de Montsoriu per la via 
d'urgència

2013/141 26/08/2013 Conformitat en la comissió de serveis al lloc de treball de 
Secretaria de l'Ajuntament de Palafrugell per part del 
funcionari Sr. Marià Vilarnau Massa

2013/142 26/08/2013 Aprovació de les bases i convocatòria per cobrir un lloc de 
treball de vicesecretaria en règim de funcionari interí 
reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal

2013/143 05/09/2013 Procés de devolució de pagaments entre el consell 
comarcal de la selva i els usuaris dels diferents serveis 
que ofereix el consell comarcal

2013/144 12/09/2013 Resolució de Presidència. Ampliació termini
2013/145 16/09/2013 Correcció d'errors de l'acceptació subvenció inclosa en el 

pla FEDER Catalunya 2007-2013 Eix 4
2013/146 18/09/2013 Aprovació de l'adquisició de la grua
2013/147 18/09/2013 Sol·licitud de subvenció per a la realització d'actuacions 

de foment de l'ocupació, mitjançant programes de 
col•laboració social en administracions públiques, amb 
persones perceptores de prestacions d'atur, any 2013. 
EMO/206/2013.

2013/148 19/09/2013 Procés de devolució de pagaments entre el consell 
comarcal de la selva i els usuaris dels diferents serveis 
que ofereix el consell comarcal

2013/149 26/09/2013 Constitució mesa de contractació per al procediment de 
contractació de les obres de reforma i millora de la 
coberta i façanes de l'edifici administratiu del Consell 
Comarcal de la Selva

2013/150 26/09/2013 Constitució de la mesa de contractació del contracte 
d'adjudicació de les obres del punt de recollida municipal 
de Susqueda

2013/151 27/09/2013 Sol·licitud d'autorització de permís d'abocament d'aigües 
residuals amb camió cisterna de l'ajuntament de 
Massanes a l'edar de Sils- Vidreres.
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2013/152 27/09/2013 Desconcentració de competències en matèria 
sancionadora al Gerent del Consell Comarcal de la Selva

2013/153 30/09/2013 Al·legacions del Consell Comarcal de la Selva al Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa 
Coloma de Farners

2013/154 01/10/2013 Encàrrec de defensa jurídica -recurs contenciós 
administratiu- procediment abreujat 179/2013 de 
l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar 

2013/155 01/10/2013 Marc pressupostari 2014-2016
2013/156 04/10/2013 Llicència d'obres en l'àmbit del CIM "la Selva" per a la 

construcció d'una estació de servei a la parcel·la 1.4.
2013/157 04/10/2013 Llicència d'obres en l'àmbit del CIM "la Selva" per un 

aparcament a l'aire lliure amb àrea de rentat i àrea de 
subministrament de carburant per a vehicles de Car 
Rental Hertz.

2013/158 04/10/2013 Ajut per a la VI trobada de la Coordinació de Gegants de 
la Selva

2013/159 07/10/2013 Beca de recerca 2013: atorgament de la subvenció
2013/160 07/10/2013 Delegació de la competència a la Comissió Territorial 

d'Urbanisme per a la tramitació i aprovació de la segona 
modificació del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM 
LA SELVA"

2013/161 08/10/2013 Acord de col·laboració en la formació acadèmica de 
l'alumne Maryam El Mekkaoui

2013/162 09/10/2013 Sol·licitud d'aclariments al Sr. Carles Feliu i la Sra. Olvi 
Pineño

2013/163 09/10/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la 
xarxa de sanejament de Riudellots de la Selva de 
l'empresa Comexi Group Industries, SAU.

2013/164 10/10/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al 
sistema de sanejament de Riudellots de la Selva de 
l'empresa N- Palets 2012, SL.

2013/165 10/10/2013 Sol·licitud d'autorització d'abocament a la xarxa de 
sanejament de Maçanet de la Selva de l'empresa Viader 
Codina, S.C.P.

2013/166 10/10/2013 Nomenament de la Sra. Marta Llorens Ferrer secretària 
accidental durant el període de comissió de serveis del 
funcionari Marià Vilarnau Massa, comprès entre el dia 14 
d'octubre i la presa de possessió del nou vicesecretari.

2013/167 11/10/2013 Contracte de serveis negociat sense publicitat per a la 
gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)de 
Blanes

2013/168 15/10/2013 Ampliació de jornada laboral de la Sra. Mariona Comas 
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Roig
2013/169 15/10/2013 Selecció urgent
2013/170 15/10/2013 Suport a la Fira de l'Avellana 2013
2013/171 22/10/2013 Selecció d'un/a arquitecte/a en règim de funcionari interí 

de programa
2013/172 22/10/2013 Sol·licitud de nomenament d'un/a vicesecretari/ària en 

règim de funcionari/ària interí/ina
2013/173 23/10/2013 Sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de Catalunya 

en el marc de la convocatòria EMO/248/2013, de 14 
d'octubre, per a la realització d'accions de formació 
d'oferta (FOAP 2013), per a l'any 2013. 

2013/174 24/10/2013 Serveis extraordinaris de Sílvia Campmajo
2013/175 24/10/2013 Comissió de serveis Gestió Tributària
2013/176 25/10/2013 Concessió de les ajudes individuals de transport. curs 

2012-2013
2013/177 28/10/2013 Comissió de serveis Gestió Tributària
2013/178 29/10/2013 Resolució de Presidència sobre nomenament
2013/179 31/10/2013 Sol·licitud de subvenció dins la convocatòria 

EMO/2112/2013, per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica, per a l'any 2013

2.4 Dació de comptes de resolucions judicials

1.- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala del Contenciós 
Administratiu 
Procediment Recurs d’apel·lació núm. 7/2013
Recurrent: Jordi Madrenys Brunet 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Desestima recurs d’apel·lació interposat per Jordi Madrenys Brunet contra la 
sentència de 7 de març de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós – Administratiu núm. 1 
de Girona, en el recurs ordinari núm. 487/2011 interposat contra la liquidació de lCIO 
acordada pel Consell Comarcal de la Selva. 

2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de 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: 
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“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 30 de setembre de 2013, 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 30-9-2013 
que incumpleixen el termini de pagament

Import

105
3.637.417,32 €

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 
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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 30 de setembre de 2013, 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 30-9-2013 
que incumpleixen el termini de pagament

Import

1
28,83€

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha
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3. Propostes d'acord

3.1 Modificació del Reglament Orgànic Comarcal per a l'atribució de la 
competència sancionadora a favor de la Gerència del Consell Comarcal 
(PRP2013/298)

Expedient: 2013/621

Relació de fets:

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar el Reglament Orgànic Comarcal el dia 28 
de desembre de 1988, que va ser publicat al BOP de Girona núm. 63, de 9 de maig de 
1989. L’evolució i creixement dels serveis que presta el Consell Comarcal de la Selva i 
les alteracions legals que configuren el marc de l’activitat comarcal, fan que sigui 
necessari modificar un aspecte del Reglament Orgànic Comarcal, consistent en 
introduir una nova competència del gerent per a l’exercici de la potestat sancionadora, 
que actualment està atribuïda al president. 

En compliment del que disposa l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les 
Entitats Locals, s’emet el present informe jurídic de secretaria en relació a la 
modificació del Reglament Orgànic Comarcal.

Fonaments de dret:

Les entitats locals gaudeixen de potestat normativa, és a dir, capacitat per a dictar 
normes de naturalesa reglamentària, reconeguda a l’art. 4.1.a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases del Règim Local (LRBRL), així com de potestat d’autoorganització, per la 
qual poden aprovar reglaments, entesos com a disposicions de caràcter general de 
rang inferior a la llei. 

Conforme disposa l’art. 22.1.d) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a 
aprovar el Reglament Orgànic, precisant-se la majoria absoluta del nombre legal de 
membres segons l’article 47.2.f) de la LRBRL. 

La legislació aplicable és la següent: 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

- El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local.

- El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.
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El Reglament Orgànic constitueix una manifestació de la potestat reglamentària 
comarcal i de la potestat d’autoorganització, podent-se concretar i adaptar els 
preceptes legals a les peculiaritats organitzatives i de funcionament pròpies de l’ens 
comarcal, però sense contradir ni excedir el marc legal. Així, el Reglament Orgànic pot 
projectar la seva regulació sobre diversos àmbits i matèries, com ara el règim de 
funcionament dels òrgans de l’ens local. 

El Reglament haurà de tramitar-se de conformitat amb el que preveuen els arts. 49 i 
70.2 de la LRBRL, i, en conseqüència, el procediment precisa: 

- Aprovació inicial per Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres. 

- Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la 
presentació de reclamacions i suggerències. 

- Resolució de totes les reclamacions i suggerències presentades dins del termini i 
aprovació definitiva pel Ple. 

- En el cas que no s’hagués produït cap reclamació o suggerència, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord. 

- Publicació íntegra del text al BOP, tenint en compte que l’entrada en vigor no es 
produirà fins al transcurs de 15 dies hàbils a partir de la comunicació de l’acord (art. 
65.2 LRBRL). 

Acords:

En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents,

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Comarcal, en el 
sentit d’atribuir la competència sancionadora a favor de la Gerència del Consell, pel 
qual queda redactat en els següents termes:

1. Es modifica l’article 133 i s’hi afegeix un nou apartat –lletra j) en relació a la 
competència sancionadora a favor de la Gerència del Consell-. Pel que queda redactat 
en els termes següents:  

On actualment hi diu: 

“Article 133. Correspon al Gerent, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions 
del President: 

a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple. 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals. 
c) Dirigir, amb els criteris i orientacions dictats pel President, el personal de la 

Corporació. 
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d) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la 
delegació que li atorga el Ple i ordenar pagaments. Aquests límits es fixaran 
anualment en aprovar les bases d’execució del Pressupost. 

e) Presentar la liquidació anual del pressupost i retre els comptes anuals del 
pressupost, patrimoni i valors independents i auxiliars. 

f) Contractar obres i serveis sempre que la quantia no excedeixi del cinc per cent 
dels recursos ordinaris de la comarca, ni del cinquanta per cent del límit 
general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment 
establert legalment. 

g) Tramitar i adjudicar la contractació en les obres que excedeixen del límit 
anterior, la disposició de les quals hagin estat efectuades pel Ple i d’acord amb 
el plec de condicions aprovat per aquest. 

h) Quan les obres a contractar tenen una durada superior a l’exercici econòmic i 
no disposen de consignació pressupostària suficient, l’adjudicació definitiva 
correspondrà al Ple. 

i) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten a les 
atribucions del President i del Ple enumerades pels articles 14 i 15 de la Llei 
comarcal”. 

Hi ha de dir: 

“Article 133. Correspon al Gerent, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions 
del President: 

a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple. 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals. 
c) Dirigir, amb els criteris i orientacions dictats pel President, el personal de la 

Corporació. 
d) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la 

delegació que li atorga el Ple i ordenar pagaments. Aquests límits es fixaran 
anualment en aprovar les bases d’execució del Pressupost. 

e) Presentar la liquidació anual del pressupost i retre els comptes anuals del 
pressupost, patrimoni i valors independents i auxiliars. 

f) Contractar obres i serveis sempre que la quantia no excedeixi del cinc per cent 
dels recursos ordinaris de la comarca, ni del cinquanta per cent del límit 
general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment 
establert legalment. 

g) Tramitar i adjudicar la contractació en les obres que excedeixen del límit 
anterior, la disposició de les quals hagin estat efectuades pel Ple i d’acord amb 
el plec de condicions aprovat per aquest. 

h) Quan les obres a contractar tenen una durada superior a l’exercici econòmic i 
no disposen de consignació pressupostària suficient, l’adjudicació definitiva 
correspondrà al Ple. 
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i) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten a les 
atribucions del President i del Ple enumerades pels articles 14 i 15 de la Llei 
comarcal. 

j) Exercir la potestat sancionadora”. 

2. De conformitat amb l’atribució de la competència sancionadora a favor de la 
Gerència del Consell prevista en el punt anterior, es modifica l’article 124, del qual se’n 
reordenen els apartats a partir de la lletra g), pel que queda amb la redacció següent: 
On actualment hi diu: 

“Article 124. D’acord amb l’article 15 de la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre l’organització 
comarcal i l’article 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de règim local, correspon al 
president: 

a) Representar el Consell Comarcal. 
b) Convocar i presidir les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats. 
c) Supervisar les obres comarcal i els serveis de l’administració de la comarca. 
d) Exercir la direcció superior del personal. 
e) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència. 
f) Ordenar la publicació dels acord del Consell Comarcal. 
g) Exercir la facultat sancionadora. 
h) Aprovar la liquidació del pressupost i decidir la incorporació de crèdit i les 

consignacions dels ingressos específics corresponents a dit crèdit. 
i) Dirigir el govern i l’administració comarcal. 
j) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb els pressupostos aprovats. 
k) Aprovar les ofertes de treball públic. 
l) Proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèria de competències del 

President del Consell. 
m) Contractar i disposar les concessions en les limitacions que fixa la Llei. 
n) Aprovar els projectes d’obres i serveis en els límits que fixa la Llei. 
o) Adquirir béns i drets, d’acord amb els límits que fixa la Llei. 
p) Atorgar llicències dins el límit de les seves competències. 
q) Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords del Consell Comarcal. 
r) Les altres que li atribueixen les Lleis o les que expressament li delega el Ple del 

Consell”. 

Hi ha de dir: 

“Article 124. D’acord amb l’article 15 de la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre l’organització 
comarcal i l’article 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de règim local, correspon al 
president: 

a) Representar el Consell Comarcal. 
b) Convocar i presidir les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats. 
c) Supervisar les obres comarcal i els serveis de l’administració de la comarca. 
d) Exercir la direcció superior del personal. 
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e) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència. 
f) Ordenar la publicació dels acord del Consell Comarcal. 
g) Aprovar la liquidació del pressupost i decidir la incorporació de crèdit i les 

consignacions dels ingressos específics corresponents a dit crèdit. 
h) Dirigir el govern i l’administració comarcal. 
i) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb els pressupostos aprovats. 
j) Aprovar les ofertes de treball públic. 
k) Proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèria de competències del 

President del Consell. 
l) Contractar i disposar les concessions en les limitacions que fixa la Llei. 
m) Aprovar els projectes d’obres i serveis en els límits que fixa la Llei. 
n) Adquirir béns i drets, d’acord amb els límits que fixa la Llei. 
o) Atorgar llicències dins el límit de les seves competències. 
p) Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords del Consell Comarcal. 
q) Les altres que li atribueixen les Lleis o les que expressament li delega el Ple del 

Consell”. 

Segon.- Publicar aquest acord al BOP 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 ben entès que si 
aquestes no es presenten, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap 
altre.  

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0
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3.2 Aprovació del pressupost de l'exercici 2014 (PRP2013/304)

Expedient:  2013/575

Relació de fets:
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici 
2014, confeccionat d’acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària 
adjunta, que comprèn :

- Memòria del President
- Liquidació del pressupost de 2012 i avanç de la de 2013
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell 

Comarcal de la Selva, amb la situació retributiva de cada lloc de treball 
prevista pel 2014

- Pla d’inversions
- Situació i evolució previsible de l’endeutament financer
- Informe econòmic – financer, emès per l’interventor 
- Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, emès 

per l’interventor.
- Estat d’ingressos i despeses corresponent al Consell Comarcal
- Bases sobre l’execució pressupostària

Acords:
En conseqüència i en compliment del que disposa l’article 168 i concordants del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer - Aprovar inicialment els pressupostos generals del Consell Comarcal de la 
Selva i del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu per a 
l’exercici 2014, que presenten l’estructura següent, resumits per capítols d’ingressos i 
de despeses i amb la corresponent consolidació:

Ingressos: 

Capítol Denominació Consell Comarcal Castell de Montsoriu Eliminacions Consolidat

3 Taxes, preus públics,altres ingressos 5.997.841,09 € 24,12% 39.454,00 € 41,53%  6.037.295,09 € 24,19%

4 Transferències corrents 18.587.381,74 € 74,75% 55.546,00 € 58,47% -8.498,00 € 18.634.429,74 € 74,68%

5 Ingressos patrimonials 143.000,00 € 0,58% 0,00 € 0,00%  143.000,00 € 0,57%

7 Transferències de capital 109.191,00 € 0,44% 0,00 € 0,00%  109.191,00 € 0,44%

8 Actius financers 30.000,00 € 0,12% 0,00 € 0,00%  30.000,00 € 0,12%

Total 24.867.413,83 € 100% 95.000,00 € 100% -8.498,00 € 24.953.915,83 € 100%
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Despeses:

Capítol Denominació Consell Comarcal Castell de Montsoriu Eliminacions Consolidat

1 Despeses de personal 4.686.659,42 € 18,85% 41.764,00 € 43,96%  4.728.423,42 € 18,95%

2 Despeses corrents en béns i serveis 14.387.572,21 € 57,86% 37.920,00 € 39,92%  14.425.492,21 € 57,81%

3 Despeses financeres 328.477,58 € 1,32% 316,00 € 0,33%  328.793,58 € 1,32%

4 Transferències corrents 4.656.192,94 € 18,72% 15.000,00 € 15,79% -8.498,00 € 4.662.694,94 € 18,69%

6 Inversions reals 269.191,00 € 1,08% 0,00 € 0,00%  269.191,00 € 1,08%

8 Actius financers 30.000,00 € 0,12% 0,00 € 0,00%  30.000,00 € 0,12%

9 Passius financers 509.320,68 € 2,05% 0,00 € 0,00%  509.320,68 € 2,04%

Total 24.867.413,83 € 100,00% 95.000,00 € 100,00% -8.498,00 € 24.953.915,83 € 100,00%

Segon - Aprovar les bases d’execució del Pressupost esmentat, les quals figuren com 
a part integrant de l’expedient.

Tercer - Aprovar la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual, els 
conceptes retributius i la relació de llocs de treball que figuren a l’expedient.

Quart - Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient, als 
efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que 
creguin convenients i considerar-lo definitivament aprovat sense necessitat d’acord 
plenari posterior si durant aquest termini no es presenten reclamacions.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions

El Sr. Joaquim Torrecillas explica la proposta. 

El Sr. Martí Nogué explica que el motiu de l’abstenció del seu grup és el fet que no hi 
ha treballat. Li sembla oportuna la rebaixa als Ajuntaments però manifesta que això 
vingui determinat per la interiorització del personal i considera que s’ha arribat tard. 

El Sr. Salvador Balliu contesta que la situació ve donada per l’herència històrica 
d’altres partits, i que el canvi s’ha pogut fer gràcies a l’estalvi de l’IVA, els costos de 
personal, i l’eliminació del marge de benefici empresarial. 

El Sr. Martí Nogué replica que el Consell Comarcal s’hagi hagut de donar compte de la 
qüestió després dels fets ocorreguts amb la contractista. 

El Sr. Enric Martínez explica que la seva abstenció ve donada perquè no són els seus 
pressupostos. Entén que la situació és complicada però no està d’acord en engrandir 
el gruix de treballadors del Consell Comarcal. 
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El Sr. Joaquim Torrecillas explica que la recaptació són serveis delegats i que els 
funcionaris no són fixes sinó interins de programa, la qual cosa significa que el 
cessament d’un municipi comportarà també la dels treballadors que hi són adscrits i 
per tant, no hi ha risc econòmic pel Consell Comarcal. 

El Sr. Joan Salmerón explica que s’abstindrà, en la línia ja exposada pels altres grups. 

El Sr. Marc Fuertes exposa que s’abstindrà. Mostra el seu acord amb què el Consell 
Comarcal agafi la gestió del servei de recaptació però entén que ja s’hauria d’haver fet 
abans. També manifesta que la gestió de la planta de triatge de Lloret comportarà 
problemes econòmics un cop extingit el compromís actual. 

El Sr. Jordi Orobitg agraeix als grups que no votaran en contra perquè considera que 
es tracta d’una mostra de confiança. 

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent

Vots a favor: 18 
(CIU, ERC)

Vots en contra: 0 

Abstencions: 11
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.3 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària per l'any 2014 
(PRP2013/305)   

Expedient: 2013/543

Relació de fets:
El Servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva disposa entre els seus 
serveis als ajuntaments que li han delegat les competències de la gestió recaptatòria 
dels diferents ingressos de dret públic de la possibilitat de concedir bestretes de la 
recaptació futura dels ingressos delegats. La concessió d’aquestes bestretes suposa 
un descompassament entre la data del pagament de la bestreta i l’efectiva recaptació 
dels ingressos delegats, determinant una manca de liquiditat a la tresoreria del Consell 
Comarcal de la Selva durant aquest període. A aquest efecte cal concertar una 
operació de tresoreria a curt termini per un import màxim de 10.000.000 €, que restarà 
afectada a la concessió de bestretes dels ingressos de dret públic delegats pels 
municipis de la comarca.
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La Tresorera ha emès informe en el qual proposa les següents condicions financeres 
per realitzar la operació:

  

- Crèdit màxim autoritzat: 10.000.000€

- Entitats: Catalunya Caixa, BBVA, Banco Santander

- Tipus d’interès i marge: segons oferta

- Termini: segons oferta

- Comissió d’obertura: segons oferta

- Altres condicions financeres que es prevegin: segons oferta

  

L’interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència, condicions 
i legalitat de l’operació que s’ha de concertar.

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini. 
Aquesta operació està emparada a l’article 149 del Text refós per tractar-se de 
bestretes de recaptació dels municipis de la comarca.

 El Consell Comarcal té el pressupost de l’exercici en curs aprovat.

 Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna 
adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes 
de la Llei de contractes del sector públic quant a la preparació i adjudicació. La 
concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en 
aquest cas el Ple del Consell, que podrà fer-ho directament, sense cap més 
condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i 
bona administració i economia de mitjans.

L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova 
operació en tràmit de 10.000.000 €, és del 40,63% i, per tant, supera el 15% dels 
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recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 
52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de 
crèdit a curt termini és el Ple del Consell Comarcal de la Selva per majoria simple dels 
membres presents.

Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell del Consell Comarcal de la Selva 
l’adopció de l’acord següent:

Primer. Autoritzar la concertació de les següents operacions, amb les següents 
condicions bàsiques, conjuntament a les que consten a les ofertes presentades:

Operació 1 

- Entitat: Banco Santander

-     Import: 2.000.000 €

- Tipus d’interès: Euribor a 12 mesos + 3

- Termini: 1 de gener de 2014 a 30 de juliol de 2014 

- Comissió d’obertura: 0%

-     Comissió de no disponibilitat: 0% 

- Altres condicions financeres que es prevegin: 1- Aquesta entitat demana que li 
passem remeses de rebuts i que trimestralment alguns pagaments de 
seguretat social, impostos i nòmines 2- intervenció del secretari de la 
corporació

Operació 2

 - Entitat: BBVA

-     Import: 6.000.000 €

- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos +4

- Termini: 1 de gener de 2014 a 30 de setembre de 2014  

- Comissió d’obertura: 0,50%
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-     Comissió de no disponibilitat: 0,50% trimestral

-     Altres condicions financeres que es prevegin: intervenció del secretari de la 
corporació

      Operació 3

 - Entitat: Catalunya Caixa

-     Import: 2.000.000 €

- Tipus d’interès: Euribor a 6 mesos +4,85

- Termini: 1 milió fins a 31 de juliol de 2014

   1 milió fins a 30 de setembre de 2014  

- Comissió d’obertura: 0,75%

-     Comissió de no disponibilitat: 0,20% trimestral

      - Altres condicions financeres que es prevegin: 1- La canalització per compte 
restringit de recaptació d’un mínim del 50% del total de la recaptació domiciliada. 2- 
Incorporació d’una clàusula de venciment anticipat en el cas que no es canalitzi el 
mínim esmentat , i addicionalment, les darreres remesa ingressades en el compte 
tindran com a destí preferent l’amortització de l’operació de tresoreria en la data del 
seu venciment. 3- intervenció del secretari de la corporació

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 
deu primers dies del mes següent a la formalització.

Tercer. Facultar el president per la signatura de les operacions anteriors.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat
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Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0

3.4 Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals T-09 
Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió 
tributària, recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva per 
l’any 2014,  modificació de l’ordenança fiscal T-07 Taxa per la protecció 
mediambiental i la derogació del preu públic P-03 Menjador escolar 
(PRP2013/303)

Expedient: 2013/340

Antecedents:

A partir de l’u de desembre de 2013 el Consell Comarcal de la Selva assumeix de 
forma directa la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i 
inspecció. Fins a aquesta data havíem comptat amb la col•laboració d’una empresa 
mercantil que ens gestionava una part del servei de manera indirecta. 
El Consell Comarcal ha d’incorporat en la seva estructura de costos, un augment de 
personal, despesa corrent i inversió. Aquesta incorporació de despeses en els capítol 
1, 2 i 6, és inferior al cost que representava l’empresa mercantil. Per una banda hi ha 
un estalvi del marge de benefici de l’empresa, i per l’altre, un estalvi en el diferencial 
entre l’IVA repercutit que deixem de tenir, i IVA suportat que incorporen les noves 
despeses.
Amb la voluntat de beneficiar a tots els ajuntaments i entitats que han delegat o 
encarregat al Consell Comarcal els serveis que recullen aquesta taxa, es proposa 
modificar el preu de la voluntària i la gestió cadastral.
Incorporem un nou preu per la gestió de cobrament en l’estranger de sancions en 
matèria de trànsit.

El Consell Comarcal de la Selva ha gestionat la planta de compostatge de forma 
indirecta fins a la data. En aquest ple es proposa una adjudicació directe a l’empresa 
mixta Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA, d’acord amb les condicions 
tècniques i econòmiques ofertades per aquesta empresa, i que consten a l’informe del 
cap de departament. Aquestes nous preus representen un estalvi de costos per el 
Consell Comarcal, que trasllada en una rebaixa de la taxa per el tractament de la 
matèria orgànica i la resta vegetal.

Amb data 18 de juny es va adjudicar la concessió administrativa del servei de 
menjador escolar a la comarca de la Selva a l’empresa Eurest Colectividades SL amb 
una durada de 8 anys i amb inici al curs 13/14. Aquesta concessió està subjecte al 
plec de clàusules administratives ,al plec de prescripcions tècniques i a la tarifa 
presentada a l’oferta. Degut a aquest canvi en la modalitat de prestació del servei de 
menjador escolar queda derogat el preu públic P-03.
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Fonaments de dret:

És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Acords:

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:  

-    Ordenança fiscal núm. T-07: Taxa per la protecció mediambiental.

- Ordenança fiscal núm. T-09: Taxa reguladora de les taxes per la prestació de 
serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell 
Comarcal de la Selva 

Segon.- Derogar l’ordenança fiscal número P-03: Taxa Menjador Escolar.

Tercer.- Incorporar al document text refós de les ordenances fiscals per l’any 2014, les 
tarifes aprovades x acord de Ple del dia 18 de juny de 2013, relatives al servei de 
menjador escolar de la comarca de la Selva per el curs 2013/2014

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’últim anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província, a un diari de difusió comarcal i a la seu electrònica.

Cinquè.-Donant que la liquidació d’aquestes dues taxes es realitza per mesos 
complerts, l’entrada en vigor d’aquestes taxes serà amb efectes el 1 de gener de 2014

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Cinquè - Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les 
modificacions aprovades.
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ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord 
amb la seva nova redacció:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

a) Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar 63,48 €/Tn
Taxa Consell Comarcal 50,78 €/Tn

Cànon 12,70 €/Tn

b) Tractament de la fracció orgànica municipal:

% d'impropis presents a la FORM
Tipus FORM 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25%

FORM 
estàndar

53,53 62,08 70,64 79,20 87,76

L’índex d’impropis es determinarà mitjançant la caracterització oficial que realitza 
l’Agència de Residus de Catalunya de la FORM aportada per cada municipi. Aquesta 
determinació tindrà una vigència mínima de tres mesos o el termini comprès entre 
caracteritzacions. L’ajuntament o bé el Consell Comarcal podran realitzar, al seu 
càrrec, les caracteritzacions de comprovació que creguin necessàries prèvia sol·licitud.

c) Tractament de la fracció vegetal:

Restes vegetals 40,20€/Tn
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 65,91€/Tn
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 53,53€/Tn
Preu de venda de fracció vegetal excedent triturada 14,13€/Tn

c) Servei comarcal de compostatge casolà:

Visites de seguiment de compostatge casolà: 14,01 euros/visita realitzada

e) Tractament de voluminosos 41,16 €/Tn

f) Servei inspecció:

La taxa originada pel servei d’inspecció serà de 169,63 euros/acta d’inspecció.
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Desplaçament fins a 20 km 15,25 €
Desplaçament fins a 30 km 20,34 €
Desplaçament fins a 50 km 25,43 €

g) Servei de gestió del procediment sancionador per infraccions en matèria de 
protecció ambiental:

Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal 
T-09 a l'apartat 4.3 per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del 
procediment sancinador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a 
les de trànsit.

ORDENANÇA FISCAL T-09: REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

1. Es modifica l’article 4, quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 4  Quota tributària

4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral

En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de 
col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, 
així com altres tasques de col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a 
satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents:

a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients

Tramitació d'expedients

   - Atenció al públic
   - Omplir formularis
   - Fulls de gravació
   - Generació de la cinta FIN

44,44 EUR/expedient
6,35 EUR/unitat en excés

Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1 21,13 EUR/CU-1

Part variable

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

0€
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percentatge

b) Per la realització de treballs addicionals

Treballs de camp per detectar incidències

   - Treball de camp
   - Fotografies digitalitzades de les finques
   - Revisió de la cinta FIN98
   

Menys de 2.500 unitats urbanes
1,21 EUR/unitat urbana

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes
1,00 EUR/unitat urbana

Més de 5.000 unitats urbanes
0,63 EUR/unitat urbana

Resolució de recursos 15,85 EUR/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris 
següents a la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla:
 

a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR.

b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de 
recepció, 9,51 EUR.

c) Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 
9,51 EUR.

d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta 
de resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que 
s’hagin tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR.

e) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a 
titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre 
l’ingressat a l’ajuntament, més l’import que caldrà abonar a la FEMP per el 
conveni d’adhesió, que és d’un 43% sobre l’import ingressat + IVA.

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

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris 
següents a la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es 
detalla:

a) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no 
hi hagi hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR.

b) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions 
i/o  recursos de reposició contestats, 99,30 EUR.

c) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi 
hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 109,87 EUR.

d) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  
recursos de reposició contestats, 153,18 EUR.

En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no 
s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal 
recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de 
l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de 
l’import de la sanció s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de 
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per 
l’Ajuntament corresponent.

4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i 
inspecció tributària

4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de 
comprovació limitada

En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per 
raó d’una delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests 
procediments (a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin 
derivar), com per raó d’una delegació de competències de gestió tributària i recaptació 
més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 10% sobre l’import principal 
liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional 
en cas de recaptació en període voluntari.

En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de 
recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a 
conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de 
comprovació limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1 
d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute 
en període voluntari.
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4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària

En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la 
recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà 
el resultat d’aplicar el percentatge del 10% sobre l’import principal liquidat de cada 
ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la 
recaptació en període voluntari.

Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) 
com en el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun 
Ajuntament opta per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer 
una delegació de les competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a 
aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per 
impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels percentatges 
anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal 
de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva 
que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament 
corresponent.

4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària

En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents:

a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la 
Selva treballs puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres 
ingressos de dret públic (comparació de bases de dades en relació amb 
ingressos no gestionats pel Consell Comarcal de la Selva, tasques de suport 
en l’atenció al públic pel que fa a aquests ingressos, etc.), la quantia de la taxa 
serà de 24 EUR/hora pel suport del personal administratiu adscrit a les àrees 
de Gestió Tributària o Gestió Cadastral.

b) Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8,45 EUR per 
gual.”

4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió 
tributària,  recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de 
dret públic

4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret 
públic que no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i 
sempre que s’hagi delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, 
s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec 
per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, el 
percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en 
voluntària de l’exercici anterior i de l’existència d’una oficina auxiliar en el municipi, o 
segons els dies d’atenció al públic en dependències municipals:  
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Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar i amb atenció al públic a 
les dependències municipals fins un màxim de 10 dies l’any

2,80%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències 
municipals un dia a la setmana

3,00%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències 
municipals més de 4 dies a la setmana

3,20%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 3,60%

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció 
de

-0,20

Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació 
voluntària d’un ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a 
l’Ajuntament suport administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells 
aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió 
d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de 
bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i 
d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que 
siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega 
formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà cap 
taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en 
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional.

Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum 
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec 
faci que l’ajuntament se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es 
produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell 
en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram.

4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu:

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

b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat 
dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.

4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria 
integral (recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic

4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per 
aquestes entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import 
principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el 
quadre següent:  
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Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,80%

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció 
de

-0,20

Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el 
manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe 
o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la 
gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional.

Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum 
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de 
quotes faci que l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si 
es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a 
aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en 
què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió. 

4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar la 
quantitat equivalent a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període 
executiu.

4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres 
ingressos de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de 
l’IAE)

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges 
següents sobre els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 
20% de l’import principal, a la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del 
període executiu. En aquests casos, només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el 
municipi si el càrrec anual en període executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.

4.8. Altres

D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden 
establir supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, 
segons l’import i altres circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els 
quals s’han efectuat delegacions de competències o encàrrecs de gestió. En aquest 
sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una proposta que haurà de ser 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan 
colegiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió.

En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les 
costes derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin 
repercutit a la persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes 
també hauran de ser satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un 
ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els procediments de subhasta i 
posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a 
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satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les 
mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període executiu. 

 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: 25
( CIU, ERC, PSC-PM, ICV)

Vots en contra:0

Abstencions: 4
(PPC, I-SELVA, MILLOR)

3.5 Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al 
Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/307)  

Expedient: 2013/627

Relació de fets:
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar, el dia 31 de març de 1998, l’Ordenança 
general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals la 
gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, el contingut de la 
qual s’ha anat adequant en el decurs d’aquests anys a la pràctica ordinària i a la 
legislació vigent, a l’efecte d’obtenir la màxima seguretat jurídica i eficiència en els 
procediments de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic 
municipals. 

Es proposa modificar l’apartat segon de l’article 61, atès que no guarda coherència 
amb l’apartat 3r de l’article 58. c),  on queden establerts els fraccionaments d’import 
superior a 6.000 euros per un període màxim de 24 mesos i per un altra banda en 
l’apartat a modificar s’exigeix constitució de garantia per deutes inferiors a 10.000 
euros i 18 mesos en cas de fraccionament. Establerta l’exigència de constitució de 
garantia per deute superior a 10.000 euros no caldria distingir entre ajornaments i 
fraccionaments. 

Es proposa la introducció de dos nous aparats en l’article 58. El primer estableix el 
procediment en el supòsit de concessió de fraccionament  o ajornament i  l’exigibilitat 
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dels recàrrecs del període executiu i es fonamenta en l’informe emès al respecte pel 
cap  del Servei de Gestió Tributària  que figura a l’expedient i el segon ve motivat pel 
contingut de l’article 65.2 de la Llei general tributaria sobre la impossibilitat d’atorgar 
fraccionaments o ajornament del deute en situacions de concurs de l’obligat tributari. 

Es proposa modificar l’apartat tercer  de l’article 9, Taxes,  en el supòsit de sol·licituds 
de divisió de la liquidació practicada quan hi hagi concurrència de diverses persones 
obligades al pagament, per tal d’adequar-lo al contingut del segon apartat de l’article 
6è,  Impost sobre béns immobles,  en el mateix supòsit.

Acords:

En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents,

Primer. Aprovar  provisionalment les diverses modificacions de l’ Ordenança general 
de gestió i de recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals 
ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, en els termes següents:

1. Es modifica l’apartat segon de l’article 61, que tenia la redacció següent:

“ 2. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada documentalment, mitjançant un 
informe dels serveis socials competents o un modus similar), es podrà dispensar 
d’aportar la garantia, o bé si hi ha autorització escrita de l’ Ajuntament titular del crèdit.
 
En tot cas, i sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de 
l’Ajuntament titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del 
deute sigui inferior a 10.000 euros i el termini no excedeixi de 3 mesos en el cas 
d’ajornament o de 18 mesos en el cas de fraccionament, amb l’acumulació de deutes 
que tinguin un fraccionament o ajornament vigents per a càlcul d’aquest límit.

Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:

“2. Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament 
titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l‘import del deute sigui 
inferior a 10.000 euros, i els terminis proposats siguin iguals o inferiors a 24 mesos. 

2.  S’ introdueixen dos nous apartats en l’article 58 amb el següent tenor literal:

“13. El procediment en el supòsit de concessió  de fraccionament  o ajornament serà:  

a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el 
fraccionament o ajornament es concedirà per l’ import principal més els 
interessos de demora sobre el deute ajornat.
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b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no ha 
estat notificada la providència de constrenyiment, i  per tant, el recàrrec 
executiu és del 5%, es concedirà el fraccionament o ajornament per 
l’import principal més el 5% del recàrrec executiu, més els interessos 
de demora derivats del mateix.

c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan ja ha estat 
notificada la providència de constrenyiment, però encara no han 
transcorregut els terminis de pagament en l’article 62.5 de la LGT, es 
concedirà el fraccionament o ajornament per l’import principal, més el 
10% de recàrrec de constrenyiment, més els interessos de demora 
derivats del mateix.

d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han  
transcorregut els terminis de pagament establerts en l’article 62.5 de la 
LGT, es concedirà el fraccionament o ajornament per l’ import principal,  
més el 20% de recàrrec de constrenyiment ordinari, més els interessos 
de demora derivats del mateix. 

“14. En el supòsit que l’obligat tributari es trobi en concurs, no es podran ajornar ni 
fraccionar els deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la 
consideració de crèdits contra la massa. En aquest supòsit, les sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament que es presentin seran objecte de  inadmissió.   

3. Es modifica l’apartat tercer  de l’article 9,  Taxes,  en el supòsit de sol·licituds 
de divisió de la liquidació practicada quan hi hagi concurrència de diverses 
persones obligades al pagament, per tal d’adequar-lo al contingut del segon 
apartat de l’article 6è,  Impost sobre béns immobles,  en el mateix supòsit.

L’apartat a modificar tenia la redacció següent: 

3. A l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, les sol·licituds de divisió de la liquidació -en els supòsits de 

concurrència de diverses persones obligades en un mateix pressupost d’una obligació- 

podran tenir efectes el mateix exercici en què es presentin, sempre que la sol·licitud de 

divisió, amb la identificació dels diferents titulars i la proporció de la seva participació, 

es faci arribar al Servei de Gestió Tributària com a màxim un mes abans de l’inici del 

període de cobrament voluntari. En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del 

tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys. Un 

cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de les quotes resulta impagada 

s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres responsables solidaris.”

  Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:

3. No obstant l’ exposat, i únicament a l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, quan la taxa estigui vinculada a 
l’immoble, les sol·licituds de divisió de la liquidació entre els diferents obligats tributaris 
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que concorrin,  podran tenir efectes el mateix any en què es presentin sempre que la 
identificació dels diferents titulars i la proporció de la seva participació constin inscrites 
al cadastre immobiliari, i la sol·licitud de divisió es presenti com a màxim un mes abans 
de l’inici del període de cobrament voluntari del rebut o abans de l’aprovació de la 
liquidació corresponent. En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en 
els supòsits de règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys. Un cop 
efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà 
el pagament del deute a qualsevol dels altres responsables solidaris. Per raons de 
limitació de costos indirectes i d’eficàcia, no es dividirà la quota en aquells supòsits en 
què, com a conseqüència d’aquesta divisió, resulti que totes les quotes són d’import 
inferior a 5 EUR.

Segon. Publicar els anteriors acords provisionals a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de la Selva, a un diari de difusió comarcal i al Butlletí Oficial de la Província, 
i establir un període d’exposició pública de 30 dies a comptar des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 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.

Durant el període d’exposició pública de l’ Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- Els acords definitius d’aprovació i modificació d’ordenances fiscals seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les 
modificacions aprovades. 

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: 28
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1
(PPC)
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3.6 Acord sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la Selva i 
els representants dels treballadors laborals en matèria de permisos i llicències  
(PRP2013/299)

Expedient: 2013/622

Relació de fets:

L’aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va modificar les vacances i 
permisos dels treballadors públics, tant funcionaris com laborals, tot suspenent 
l’aplicació dels convenis col·lectius en la part de permisos i llicències (art. 16) i limitant 
severament el marge de negociació i decisió de les administracions. 

Per tal de donar més seguretat jurídica als treballadors del Consell, i les seves 
representacions, i a la direcció del Consell Comarcal de la Selva davant del nou marc 
legislatiu, s’ha consensuat un acord complementari al conveni vigent sobre permisos i 
llicències dels treballadors. 

En compliment del que disposa l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les 
Entitats Locals, s’emet el present informe jurídic de secretaria en relació a l’acord 
sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la Selva i els representants 
dels treballadors laborals en matèria de permisos i llicències.

Fonaments de dret:

I.- La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques 
s’articula a través de les meses de negociació, que queden vàlidament constituïdes si 
hi estan presents l’Administració que negocia d’una part, i de l’altra les organitzacions 
sindicals que representen la majoria dels membres integrants dels òrgans unitaris de 
representació existents en l’àmbit afectat pel conveni (art. 35 EBEP). 

La negociació col·lectiva inclou entre les matèries negociables (art. 37.1 EBEP), les 
referides al calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional 
i geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels 
recursos humans, en aquells aspectes que afecten a condicions de treball dels 
empleats públics i que es poden traduir en Convenis Col·lectius pel que fa al personal 
laboral, (articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors 
aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març). 

Al personal laboral al servei de l’Administració Pública se li aplica el règim de Dret 
laboral en aquest ordre: Estatut dels Treballadors i altra Legislació laboral, Convenis 
Col·lectius i contracte de treball.

L’article 85 de l’Estatut dels Treballadors permet la regulació per Conveni de les 
matèries de caràcter econòmic, laboral, sindical i, en general, de totes aquelles altres 
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que afectin a les condicions d’ocupació. Així doncs, han estat objecte de negociació 
les matèries ressenyades als antecedents (permisos i llicències del personal laboral). 

II.- La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors 
aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

— Els articles 31 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 

— L’article 8.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.

— La Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les 
Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. 

— L’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

III.- El procediment a seguir per aprovar l’acord de condicions laborals és el següent:

A. Una vegada portada a terme la negociació col•lectiva del Conveni aplicable al 
personal laboral i arribat a un Acord sobre permisos i llicències, que formen part del 
conveni col·lectiu entre els representants dels treballadors i el Consell Comarcal, és 
procedent l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

B. Amb caràcter previ a l’aprovació del Conveni pel Ple de l’Ajuntament, és necessari 
un Dictamen de la Comissió Informativa que inclogui la proposta d’Acord a adoptar pel 
Ple de la Corporació.

C. Una vegada realitzats els tràmits anteriors, és possible l’aprovació pel Ple de l’Acord 
sobre permisos i llicències aplicable al personal laboral de l’Ajuntament, posteriorment 
es procedirà a la seva comunicació al President de la Comissió Negociadora i l’Acord 
es notificarà als representants dels treballadors.

D. Aprovat pel Ple i signat l’Acord de permisos i llicències per les parts, la Comissió 
Negociadora constituïda per a la negociació d’aquest l’ha de presentar davant 
l’Autoritat laboral competent, als efectes del seu registre, dins del termini de quinze 
dies des de la seva signatura. Així mateix, en el termini màxim de deu dies des de la 
presentació de l’Acord en el Registre, l’Autoritat laboral ha de disposar la seva 
publicació obligatòria i gratuïta en el Butlletí Oficial de la Província (art. 38 EBEP).

Acords:

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:
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Primer.- Aprovar l’Acord sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la 
Selva i els representants dels treballadors laborals en matèria de permisos i llicències, 
que s’adjunta com a Annex. 

Segon.- Notificar l’Acord al President de la Comissió Negociadora i als representants 
dels treballadors per a la seva signatura.

Tercer.- Notificar l’Acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre, dins del termini 
de quinze dies des de la seva signatura.

Així mateix, en el termini màxim de deu dies des de la presentació de l’Acord en el 
Registre, l’Autoritat laboral ha de disposar la seva publicació obligatòria i gratuïta en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

ANNEX

PACTE-ACORD DE CONDICIONS LABORALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA I ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS LABORALS EN 
MATÈRIA DE PERMISOS I LLICÈNCIES

 Article 1. Permisos i llicències

En aplicació, per imperatiu legal, de disposicions estatals i a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest pacte, els permisos i llicències del personal seran les següents: 

a) Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar que impliquin hospitalització, dins del 
primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi a 
la mateixa localitat on resideix el/la treballador/a, i cinc dies hàbils quan sigui en 
diferent localitat; quan es tracti de la mort, accident o malaltia greu d'un familiar que 
impliquin hospitalització dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà 
de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat on resideix el/la 
treballador/a, i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

b) Per trasllat de domicili dins la mateixa població de residència, un dia. Si és fora de la 
població dos dies i si és fora de la província fins a tres dies. Aquests no seran 
acumulatius en cap cas.

c) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que 
es determinen legalment.

d) Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud en centres 
oficials,  durant els dies de la seva celebració.

e) Per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les 
treballadores embarassades, el temps imprescindible. Per adopció o acollida tenen 
dret a absentar-se el temps imprescindible per a dur a terme els tràmits administratius 
requerits per l’administració competent, fets a Catalunya. Amb la justificació prèvia que 
s’ha de fer dins la jornada laboral.
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f) Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència diària 
del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es podrà substituir per una 
reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o, en una 
hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser 
exercit indistintament per un o altre dels progenitors, en el cas que tots dos treballin. 
La treballadora també pot sol•licitar la substitució del temps de lactància per un permís 
retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís 
s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

g) Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la treballadora o el treballador tindrà dret a 
absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les 
retribucions íntegres. Així mateix, tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un 
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

h) Per raons de guarda legal, quan el treballador tingui la cura directa d'algun menor 
de dotze anys, de persona major que requereixi especial dedicació, o d'una persona 
amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la 
seva jornada de treball, amb la disminució de les seves retribucions que correspongui. 
Tindrà el mateix dret el treballador que hagi de tenir cura directa d'un familiar, fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no 
pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.

i) Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el treballador tindrà 
dret a sol•licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb 
caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim de un mes. Si hi 
ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta 
reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini 
màxim d'un mes.

j) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic 
o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

k) Per assumptes particulars, tres dies o número de dies proporcionals que 
correspongui en relació al temps realment treballat durant l’any.

l) Per matrimoni, quinze dies naturals.

m) El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís de maternitat té dret a un 
permís de 5 dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data del 
naixement, o l’arribada del menor adoptat o acollit. En cas de part o adopció múltiple 
aquest permís s'amplia a 10 dies si es tracta de dos fills i a 15 dies si en son tres o 
mes.

n) El temps indispensable per assistir a visites, proves o intervencions mèdiques 
justificades, dins dels serveis prestats per la Seguretat Social. Si els serveis utilitzats 
no són de la Seguretat Social, s’estudiarà cada cas particular.
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o) Per atendre assumptes particulars, prèvia autorització de gerència, 20 hores 
trimestrals, recuperables. Aquestes hores no seran acumulables a qualsevol altre 
permís i s’hauran de recuperar dins el mateix trimestre.

Article 2. Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral i per raó de violència de gènere.

El permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de 
violència de gènere seran els estipulats a l’article 49 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Article 3. Dies d’absència sense deducció de retribucions

En cas d’absència per indisposició d’un/a treballador/a del Consell Comarcal de la 
Selva degudament justificada i acreditada mitjançant informe mèdic, fins a quatre dies 
durant l’any natural, dels quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius, es 
produirà el pagament del 100% de les retribucions. Si no es compleixen aquestes 
condicions, es percebrà el 50% de les retribucions durant els dies d’absència.

Article 4. Retribucions en cas d’incapacitat temporal 

1. En cas de malaltia comuna, el Consell Comarcal abonarà al personal el 50% de les 
seves retribucions durant els tres primers dies de baixa, el 75% de les seves 
retribucions durant els dies quart al vintè de baixa, i el 100% de les seves 
retribucions a partir del vint-i-unè dia de baixa, ajustat a les disposicions legals que 
la regulin. 

2. En cas de situació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral, 
hospitalització o intervenció quirúrgica, el Consell Comarcal ha d’abonar al 
personal el 100% de les seves retribucions durant el període de baixa, ajustat a les 
disposicions legals que la regulin.

Article 5. Permisos i llicències no retribuïts.

5.1.- El personal laboral amb més d’1 any d’antiguitat al servei del Consell Comarcal 
de la Selva pot sol·licitar llicència sense remuneració per un termini no superior a 3 
mesos. Aquestes llicències s’atorguen dins el mes següent a la sol·licitud i sempre que 
les necessitats del servei ho permetin. La durada acumulada d’aquestes llicències no 
pot superar els 3 mesos cada 2 anys. La concessió d’aquest permís suposa la reserva 
del lloc de treball. 

Article 6. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la publicació a la intranet del Consell 
Comarcal.
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

3.7 Adjudicació de la gestió de la Planta de compostatge de la Selva a l'empresa 
Serveis Mediambientals de la Selva Nora, SA  (PRP2013/297)

Expedient: 2013/598

Relació de fets:

Intraval SL és l’empresa actual adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics 
d’explotació de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, sota la 
modalitat d’arrendament de serveis, prevista a l’article 188.3.d) del Reglament d’obres, 
activitats i serveis.

La durada inicial del contracte va finalitzar el dia 31 d’agost de 2012, de conformitat 
amb l’acord de la comissió permanent del ple de data 26 de juliol de 2011, per la qual 
alhora s’aixeca la suspensió del contracte i es fixen les condicions d’explotació.

La Comissió Permanent del Ple de data 3 de juliol de 2012 va aprovar la primera 
pròrroga del contracte de gestió de la planta de compostatge de Santa Coloma de 
Farners fins al 31 de desembre de 2012. Tanmateix, la Comissió Permanent del Ple de 
data 18 de desembre de 2012 va aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió 
de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners fins al 31 de desembre de 
2013.

Des de la represa de l’explotació, després del període d’obres, ha estat un objectiu 
prioritari del Consell Comarcal el cercar alternatives per ajustar el preu de l’explotació, 
sense comprometre la gestió de la planta. Aquesta màxima passava per un increment 
de les tones entrades a la Planta i també per l’avaluació de les alternatives disponibles 
de gestió.
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Des dels serveis tècnics del Departament es varen analitzar tres supòsits:

1. Gestió directa
2. Gestió indirecta, modalitat d’arrendament de servei 
3. Gestió indirecte, per empresa mixta, en el nostre cas adjudicant el servei a 

l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA

De les tres opcions es va descartar d’inici la primera per no disposar dels recursos 
tècnics i especialment econòmics per assumir directament la seva gestió.

De les modalitats de gestió indirecta, es va decidir aprofundir en l’adjudicació del 
servei a l’empresa d’economia mixta Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, 
per les avantatges que a priori ens oferia. 

Aquestes es concretaven en dos punts:

1. Major implicació del Consell Comarcal en la gestió de la planta en la mesura 
que el Consell Comarcal té el 50% de les accions d’aquesta empresa.

2. Millora de l’eficiència de la gestió i optimització dels recursos disponibles, donat 
que Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA té la seva seu en el mateix 
indret que la Planta de Compostatge. 

En data 20 de juny de 2013 es redacta un informe sol·licitant, primer completar la 
documentació tècnica amb els informes econòmics i administratius sobre les 
retribucions i les condicions de traspàs de l’explotació, i poder facilitar a NORA SA la 
documentació complerta perquè pogués fer l’estudi i formular la seva proposta de 
gestió. 

En data 18 de novembre la Secretaria emet informe favorable a l’opció d’adjudicació 
directa de la gestió de la planta de compostatge a Serveis Mediambientals de la Selva, 
NORA SA. Així mateix, determina que el procediment a seguir per a formalitzar 
aquesta adjudicació ha de ser el següent: 

1. Acord de canvi de modalitat en la prestació del servei, donat que actualment es 
presta per gestió indirecta, modalitat d’arrendament de servei, i la nova 
modalitat serà de gestió indirecte, per empresa mixta. 

Entenem que no és necessari tramitat l’expedient de canvi de la forma de 
prestació, donat que en els dos casos la forma de prestació és indirecte.

2. Acord d’adjudicació directa on es concretin les condicions especifiques 
d’aquesta adjudicació, i les condicions particulars de prestació del servei. 
L’òrgan competent és el Ple del Consell Comarcal, que va ser l’òrgan que va 
adjudicar el contracte inicial. 

3. Simultàniament, i donat que la competència per al tractament dels residus és 
municipal, seria convenient l’establiment de delegacions de competència per 
part del municipis de la comarca interessats en el tractament de la matèria 
orgànica per part del Consell Comarcal. El conveni establiria les condicions 
concretes de la delegació i es remetria a la ordenança fiscal del Consell 
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Comarcal vigent de la taxa per a la prestació de serveis mediambientals pel 
finançament de la delegació efectuada. Aquells municipis que ja han delegat 
competències en matèria de gestió de residus únicament haurien d’ampliar 
aquesta competència al tractament de la matèria orgànica.

Aprovada la possibilitat jurídica d’adjudicar a NORA SA, en data 21 de novembre, 
NORA SA ha fet arribar al Consell Comarcal la seva proposta de gestió de la 
planta de compostatge, la qual, en resum, el més destacable es concreta en:

1. Es proposa una modificació del procediment de tractament de la FORM actual, 
orientat a tractar la Fracció Vegetal entrada, preferentment en el procés del 
compostatge, introduint en el procés una petita proporció de material recirculat.

2. S’optimitza el personal adscrit a la planta amb la internalització del peó a 
l’estructura general de l’empresa i adscrivint directament a l’explotació el cap 
de planta i dos palistes.

3. S’optimitza tota la despesa general al internalitzar l’explotació de la planta amb 
els recursos disponibles per NORA SA en aquest indret. En aquest sentit 
podem destacar, l’administració general, manteniment dels vehicles, neteja, 
subministrament de gas-oil...

4. És compta amb l’aportació de la FORM de Lloret de Mar, la qual cosa permet 
esmorteir l’impacte de les despeses fixes del cost d’explotació.   

Amb tot això, la proposta econòmica de la gestió de la FORM que fa NORA SA, es 
concreta en:

0-5% d'impropis 5-10% d'impropis 10-15% d'impropis 15-20% d'impropis 20-25% d'impropis

53,53 €/Tn 62,08 €/Tn 70,64 €/Tn 79,20 €/Tn 87,76 €/Tn

Els preus actuals són:

0-5% d'impropis 5-10% d'impropis 10-15% d'impropis 15-20% d'impropis 20-25% d'impropis

65,44 €/Tn 74,78 €/Tn 84,12 €/Tn 93,46 €/Tn 102,79 €/Tn

Comparant l’oferta de nora pel tram comprés de 5 a 10% d’impropis, l’estàndard de la 
nostra gestió, que és de 62,08 €/Tn, incloent el 3% de despeses generals, el 3% de 
Benefici Industrial i el 10% d’IVA. Aquesta proposta redueix un 16,98% el preu aprovat 
amb la modalitat actual de gestió, 74,78 €/Tn.

Tanmateix, pel que fa a la proposta econòmica de gestió de la FV, aquesta és 
concreta en:
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Restes vegetals Restes vegetals amb excedents 
d’impropis

Restes vegetals assimilables a 
FORM

40,20 €/Tn 65,91 €/Tn 53,53 €/Tn

Els preus actuals són:

Restes vegetals Restes vegetals amb excedents 
d’impropis

Restes vegetals assimilables a 
FORM

40,48 €/Tn 72,85 €/Tn 65,44 €/Tn

En aquest sentit l’oferta de gestió de NORA SA també millora l’actual. Cal destacar 
que la taxa de tractament de fracció vegetal proposava un preu de 40,48 €/Tn, el qual 
ja s’havia ajustat en un 13,39% per a l’exercici 2014 respecte al del 2013. 

En resum, al nostre entendre l’oferta tècnica s’ajusta al reglament d’explotació i a la 
llicència ambiental vigent, i l’oferta econòmica millora substancialment l’oferta actual.

Pel que fa als passos a seguir una vegada adjudicat a NORA SA, cal tenir en compte:

1. Notificació del canvi d’explotador a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 
a l’OGAU i a l’ARC.

2. Presentació a l’ARC de l’assegurança de responsabilitat civil que inclogui els 
riscos mediambientals per un import mínim de 175.000 €.

3. Presentació a l’ARC d’una fiança per valor de 29.500 €.
4. NORA SA ha de presentar en un termini no superior a un més el Manual 

d’Explotació i el Manual de Manteniment de les instal·lacions.  

Tanmateix, pel que fa a la finalització del contracte amb Intraval SL:

1. Cal notificar l’acord de finalització de contracte a 31 de desembre d’enguany.
2. Cal liquidar el contracte i retornar les fiances, si s’escau, una vegada finalitzat.

Fonaments de dret

I.- Sobre la competència legal per a la prestació del servei de tractament de 
residus i sobre l’establiment del servei 

La competència per a la prestació del servei de tractament de residus correspon als 
Ajuntaments, d’acord amb l’article 26.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local (en endavant, “LRBRL/1985”), i l’article 66.3.l) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (en endavant, “DL 2/2003”).

La gestió dels residus municipals, s’ha d’efectuar en els termes de l’article 42 del 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora dels Residus de Catalunya (en endavant, “DL 1/2009”). 
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Els Ajuntaments poden delegar les seves competències en matèria de residus al 
Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 
4/2003, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya 
(en endavant, “TRLOC/2003”), i l’article 175.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya 
(en endavant, “ROAS/1995”). 

La delegació comporta el manteniment de la titularitat competencial en l’administració 
delegant (l’Ajuntament), a qui se li atribueix legalment la competència, però trasllada el 
seu exercici a l’administració delegada (el Consell Comarcal de la Selva), tal i com ve 
realitzant-se des de l’inici de la creació de NORA. 

Per tant, aquesta delegació, que ja s’ha efectuat de facto, no s’ha documentat 
formalment fins a l’actualitat. No obstant això, cal tenir en compte que la delegació s’ha 
d’efectuar a través dels corresponents acords de delegació o convenis entre cadascun 
dels Ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva, que resten pendents de 
formalitzar. 

Per altra banda, en relació al trasllat de l’exercici de la competència de tractament de 
residus, concretament pel que fa a la gestió de la planta de compostatge titularitat del 
Consell Comarcal de la Selva, s’ha vingut desenvolupant sota el règim d’un contracte 
de prestació indirecta de servei públic mitjançant la modalitat d’arrendament. 

II.- Sobre la possibilitat legal de traspassar a NORA la gestió del servei de 
tractament de residus en relació a la planta de compostatge 

Per tal de gestionar els serveis que li han estat delegats, el Consell Comarcal pot 
escollir qualsevol de les formes previstes a l’article 85 de la LRBRL/1985, que són les 
següents: 

“A.  Gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia entitat local. 

b) Organisme autònom local. 

c) Entitat pública empresarial local. 

d) Societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat pública. 

B. Gestió indirecta, mitjançant les formes previstes pel contracte de gestió de 
serveis públics a la Llei de Contractes del Sector Públic”. 

Per altra banda, l’article 277 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, “TRLCSP”), estableix les següents formes de prestació indirecta dels 
serveis públics: 
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“a) Concessió, per la qual l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura. 

b) Gestió interessada, en virtut de la qual l’Administració i l’empresari participaran en 
els resultats de l’explotació del servei en la proporció que s’estableixi al contracte. 

c) Concert amb persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues 
a les que constitueixen el servei públic de què es tracti. 

d) Societat d’economia mixta en la que l’Administració participi, per sí o per mitjà d’una 
entitat pública, en concurrència amb persones naturals o jurídiques”. 

L’any 2009, el Consell Comarcal de la Selva va dur a terme un concurs públic per tal 
de seleccionar un soci privat que formés una empresa d’economia mixta per la gestió 
indirecta del servei de gestió de residus d’aquells municipis que haguessin delegat o 
encomanat a l’ens comarcal aquests servei, entre d’altres. 

Aquest procediment de lliure concurrència va finalitzar amb la selecció del soci privat 
CESPA, S.A., a qui es va adjudicar el contracte per acord del Ple del Consell 
Comarcal. 

En execució del plec de clàusules administratives particulars de la contractació es va 
constituir l’empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, S.A., (en 
endavant, “NORA”), participada, un 50% pel Consell Comarcal de la Selva, un 10% per 
l’Ajuntament de Blanes, i un 40% per CESPA, S.A. 

Concretament, l’objecte social de l’empresa, d’acord amb els seus estatuts, és el 
següent: 

“a. recollida de residus

b. tractament de residus 

c. valorització i reciclatge de residus

d. neteja viària i, en general, del domini públic

e. manteniment i neteja de platges i zones de bany. 

f. gestió de deixalleries 

g. foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i la col•laboració directa 
amb les campanyes de conscienciació ciutadana a favor de l’entorn natural 

h. obres i treballs de construcció, ampliació, reparació, conservació, manteniment i 
activitats equivalents vinculades al funcionament i explotació dels serveis abans 
descrits 

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries, auxiliars 
o complementàries de les que constitueixen el seu objecte social”. 
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Així doncs, en virtut d’aquest contracte de gestió indirecta de serveis públics, el 
Consell Comarcal va encarregar a NORA la prestació dels serveis relacionats al seu 
objecte. Per la seva part, NORA factura al Consell Comarcal de la Selva, o bé 
directament als ajuntaments delegants, els serveis que la mateixa presta, restant 
pendents per signar els convenis de delegació entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments de la comarca. 

En relació a la possibilitat de crear una empresa d’economia mixta i adjudicar-li de 
forma directa la prestació de serveis públics, sense necessitat de concórrer a licitació 
pública, s’ha pronunciat la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea 
(TJCE) de 15 d’octubre de 2009, cas Acoset SpA, que en el seu considerant 63 arriba 
a les següents conclusions en resposta a una qüestió prejudicial plantejada pels 
Jutjats italians sobre l’aplicació dels articles 43, 49 i 86 del Tractat Constitutiu de la 
Comunitat Europea: 

“Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión 
planteada que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE no se oponen a que se adjudique 
directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas obras – como 
el que se examina en el litigio principal- a una sociedad de capital mixto, público y 
privado, especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único objeto 
social, y en la que el socio privado sea seleccionado mediante licitación pública, previa 
verificación de los requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al 
servicio que deba prestarse y de las características de la oferta en cuanto a las 
prestaciones que deban realizarse, a condición de que dicho procedimiento de 
licitación respete los principios de libre competencia, de transparencia y de igualdad de 
trato impuestos por el Tratado en materia de concesiones”. 

Ara bé, tenint en compte que la reiterada i constant jurisprudència del TJCE ha 
manifestat que la regla general és que les empreses públiques amb capital privat no es 
poden considerar com a mitjà propi de gestió directa d’un servei públic per compte de 
les entitats territorials a les quals pertanyen, la mateixa sentència citada recull un 
requisit addicional per tal que procedeixi l’excepció que reconeix: 

“Es necesario precisar que una sociedad de capital mixto, público y privado, como la 
que contempla el litigio principal, debe conservar el mismo objeto social todo el tiempo 
que dure la concesión, y que toda modificación sustancial del contrato obligaría a 
proceder a una licitación”. 

Per tant, s’ha de tenir en compte que qualsevol modificació dels termes essencials del 
contracte que no s’hagi previst en el plec de condicions, exigeix un nou procediment 
de licitació. El TJCE considera que una modificació és essencial quan es tracta d’una 
estipulació que, en cas d’haver figurat en l’anunci de licitació o en el plec de 
condicions, hauria permès als licitadors presentar una oferta substancialment diferent. 

Així, l’adjudicació directa a la societat de la gestió de la planta de compostatge com un 
nou servei que pot prestar, s’ajustaria a la doctrina comunitària, ja que no suposa una 
modificació substancial de les condicions essencials amb les quals es va licitar el 
contracte, pels motius següents: 
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(i) En la memòria de creació de l’empresa, es fa constar que el Consell Comarcal 
és titular de la planta de compostatge de la Selva, com a instal•lació receptora de la 
Fracció Orgànica municipal recollida a la comarca. 

A més, la memòria recull, entre les problemàtiques que es pretenen resoldre amb la 
constitució de l’empresa, la que fa referència a la gestió de residus municipals de 
Fracció Orgànica. 

Per altra banda, alguns dels objectius que estableixen la memòria són definir un model 
de gestió comú, complementar els serveis municipals de recollida de residus i 
optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals. 

(ii) En coherència amb l’anterior, en el plec de clàusules administratives 
particulars, es fa constar que la constitució de l’empresa mixta té per objecte la gestió i 
administració de residus dels municipis de la comarca, i comprèn, entre d’altres, les 
activitats següents:”b) tractament de residus;” i, específicament, “la prestació de tots 
els serveis directes i complementaris i la realització de totes les activitats que estiguin 
encaminades a la implantació, gestió, administració, i explotació d’infraestructures i 
serveis relacionats amb tot tipus d’iniciatives referides a la recollida i tractament de 
residus, la titularitat de les quals ostenti el Consell Comarcal o puguin ser cedides per 
concessió, arrendament, o qualsevol altra forma o modalitat jurídica”. 

Per altra banda, els criteris d’adjudicació del contracte eren suficientment amplis o 
genèrics com per permetre valorar les capacitats tècniques de les empreses licitadores 
per a realitzar el servei de tractament. Seguidament es transcriu el quadre resum dels 
criteris:
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Criteri Puntuació 
(com a màxim)

1. Major qualitat qualitat del pla de gestió 35

2. Model de relació funcional i de prestació de serveis 
entre el Consell Comarcal de la Selva i la societat 
adjudicatària 

20

3. Model tarifari i de repartiment de costos 10

4. Major import a satisfer en concepte de subscripció i 
desemborsament inicial 

5

5. Millor oferta del préstec participatiu 15

6. Disposar d’un sistema de gestió ambiental 14001 o 
EMAS

5

7. Altres millores a proposar pels licitadors 10

 (iii) El plec de prescripcions tècniques i econòmiques estableix que l’àmbit territorial 
de l’empresa avarca tots els municipis de la comarca que hagin delegat al Consell 
Comarcal la realització dels diferents serveis de recollida, tractament de residus o 
altres serveis mediambientals. 

Cal recordar que en l’objecte social inicial, tal i com constava al plec de clàusules de la 
contractació, s’havia previst que el Consell Comarcal encomanés a la societat la 
prestació del servei de tractament de residus, i, com no pot ser d’una altra manera, la 
gestió de la planta de compostatge forma part del més ampli concepte de tractament 
de residus.

Acords:

En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents:

Primera. Adjudicar a l’empresa Serveis Mediambiental de la Selva Nora SA l’explotació 
de la planta de compostatge de la Selva.

Segona. Comunicar aquest acord a Serveis Mediambiental de la Selva Nora SA, a 
l’ajuntament de Santa Coloma de Farners, a l’OGAU i a l’ARC.

Tercera. Comunicar aquest acord a l’empresa Intraval SL i la finalització del contracte 
a 31 de desembre de 2013.

Quarta. Modificar la taxa T07 d’acord amb els nous preus aprovats. 
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

3.8 Canvi de modalitat de prestació del servei de les deixalleries comarcals i 
adjudicació a l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, SA 
(PRP2013/296)   

Expedient: 2013/597

Relació de fets:

El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències o be l’encomana de 
servei de 8 municipis de la comarca pel que fa a la gestió de les seves deixalleries. En 
conseqüència el Consell Comarcal es posiciona com a titular de les activitats. Els 
municipis als quals es dóna servei són: Breda, Caldes de Malavella, La Cellera de Ter, 
Riells i Viabrea, Riudellots de la Selva, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant 
Dalmai.

A part de les instal·lacions municipals, el Consell Comarcal disposa d’una instal·lació 
pròpia la qual té la consideració de deixalleria comarcal i aula ambiental. 

L’activitat que es desenvolupa en aquestes instal·lacions és la de disposar d’un espai 
que permeti la recepció i emmagatzematge selectiu de les fraccions dels residus 
municipals que no compten amb un sistema de recollida domiciliària i que no es poden 
dipositar al carrer.

Actualment el Consell Comarcal de la Selva presta el servei per gestió directa i és el 
titular de l’activitat duta a terme a cada una de les instal·lacions.

La situació de la tramitació de les llicències ambientals que autoritzen l’activitat es 
detalla a l’informe “estat actual de les deixalleries”. D’acord amb això, en tots els 
tràmits administratius corresponents a l’atorgament de la llicència ambiental de les 
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deixalleries gestionades, s’ha tingut en compte que el Consell Comarcal presta el 
servei per gestió directa i consta com a titular de l’activitat.

Tot i que el Consell figura com a gestor directe de l’activitat, l’explotació i l’efectiva 
gestió de les activitats esmentades la desenvolupa l’empresa Serveis Mediambientals 
de la Selva, NORA SA, la qual posa els recursos humans necessaris, el mitjans 
materials (camions, caixes, contenidors...) i factura aquests serveis directament als 
ajuntaments.

L’estat actual, on el CCS davant de les administracions competents figura com a 
explotador directe i titular de l’activitat, no s’ajusta a la realitat ja que la tots els 
recursos humans i mitjans materials els posa NORA SA. Al mateix temps el fet de que 
la titularitat de l’activitat sigui del CCS comporta un gruix important de tràmits i 
triangulacions que en altres models de gestió es reduirien, per tant milloraria 
l’eficiència.

Des dels serveis tècnics del Departament es van analitzar dos models de gestió:

1. Gestió directa pel propi Consell Comarcal (estat administratiu actual).

2. Gestió indirecta per empresa mixta, en el nostre cas adjudicant el servei a 
l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA.

En funció del model de gestió els tràmits en relació a la llicència ambiental i a l’activitat 
de gestió de residus són els següents:

Gestió directa CCS
Gestió indirecta a través de

NORA SA
Recursos humans i 
materials

CCS NORA, SA

Registre d'entrada i 
sortida de residus

Logo CCS Logo NORA SA

Obres i/o 
reposicions per 
robatoris1

A nom del CCS A nom de NORA SA

Pòlissa2 A nom del CCS A nom de NORA SA
A nom del CCS amb gestió 
directa

A nom de NORA SA
Registre gestors de 
Residus3

Exempt de pagament NORA SA diposita la fiança

Tràmits de llicència 
ambiental 

CCS responsable de tots els 
tràmits derivats de la llicència 
ambiental (controls inicials, 
controls periòdics...)

NORA SA responsable de tots 
els tràmits derivats de la llicència 
ambiental 

(controls inicials, controls 
periòdics...)

1. Obres i robatoris
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En el cas de que la titularitat de l’activitat sigui a nom del Consell, les obres i 
reposicions que deriven de desperfectes ocasionats en robatoris han d’anar a nom del 
Consell, això representa que el Consell és qui ha de contractar l’empresa corresponent 
i posteriorment ha de facturar l’import a NORA.

En el cas de que NORA sigui la titular de l’activitat es simplifiquen els tràmits 
administratius repercutint en una major celeritat d’aquests processos.

2. Pòlissa

En el cas de que la titularitat de l’activitat sigui a nom del CCS comporta que totes les 
denúncies i tràmits administratius els ha d’efectuar el propi CCS.

En el cas de que NORA sigui la titular de l’activitat les denúncies s’han d’efectuar a 
nom de NORA, comportant una simplificació dels tràmits administratius i repercutint en 
una major celeritat d’aquests processos.

3. Gestor de Residus

En el cas que es consideri que la modalitat de gestió no resta exempta de pagament de 
la fiança corresponent.

De les dos opcions es va descartar d’inici la primera per no disposar dels recursos 
tècnics i especialment els econòmics per assumir directament la seva gestió.

La opció de gestió indirecta a priori es concreta com la millor opció ja que:

1. Actualment, l’explotació i efectiva gestió l’està realitzant la pròpia empresa 
Serveis Mediambientals NORA SA, per tant, únicament comportaria regularitzar 
administrativament la situació que a nivell de la gestió ja s’està duent a terme.

2. Es traduirà en una millora significativa de l’eficiència de la gestió i optimització 
dels recursos disponibles, al mateix temps que evitarà les triangulacions i 
tràmits administratius doblats.

Amb aquesta tessitura, el primer que es va sol·licitar va ser l’informe jurídic de 
secretaria per tal de determinar les condicions administratives del traspàs i la seva 
viabilitat. Aquest informava favorablement l’opció d’adjudicació directa de la gestió del 
servei de deixalleries a Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA, prèvia 
aprovació del canvi de modalitat en la prestació del servei, i determinava que el 
procediment a seguir per a realitzar aquesta adjudicació directe hauria de ser el 
següent: 

1. Acord de canvi de modalitat en la prestació del servei, donat que actualment es 
presta per gestió directa, i la nova modalitat serà de gestió indirecte, per 
empresa mixta. 

2. Acord d’adjudicació directa on es concretin les condicions especifiques 
d’aquesta adjudicació, i les condicions particulars de prestació del servei. 
L’òrgan competent és el Ple del Consell Comarcal, que va ser l’òrgan que va 
adjudicar el contracte inicial.

Aprovada la possibilitat jurídica/administrativa d’adjudicar a NORA SA, es va sol·licitar 
a aquesta empresa que concretés la seva proposta tècnica i econòmica de gestió de 
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les deixalleries en qüestió. En data 21 de novembre, NORA SA ha fet arribar al Consell 
Comarcal la proposta la qual s’ajusta tant tècnicament com econòmicament als plans 
de servei que el Consell Comarcal té delegats dels ajuntaments (Annex III).

Aquest canvi ha suposat una modificació del reglament aprovat, moment que s’ha 
aprofitat per incloure les actualitzacions necessàries.

En resum, al nostre entendre l’oferta tècnica s’ajusta al reglament d'explotació de les 
deixalleries adherides al servei de deixalleria comarcal de la Selva, als plans de servei 
que el Consell Comarcal els ajuntaments han delegat al Consell Comarcal i no 
incrementa el cost econòmic aprovat en l’actualitat.

Pel que fa als passos a seguir una vegada adjudicada la explotació del servei a NORA 
SA, es descriuen als annexos I i II.

Fonaments de dret

I.- Sobre la competència legal per a la prestació del servei de deixalleria i la 
possibilitat de gestionar-lo de forma indirecta a través d’una societat mixta  

La gestió dels residus municipals, i, concretament, la del servei de deixalleria 
mitjançant la instal·lació de la planta o plantes necessàries per a la recollida de 
residus, s’ha d’efectuar pel Consell Comarcal, en els termes de l’article 52 del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
dels Residus de Catalunya (en endavant, “DL 1/2009”). 

Actualment el servei de deixalleria s’ha estat desenvolupant de forma directa pel 
Consell Comarcal de la Selva, però es considera la possibilitat de traslladar l’exercici 
d’aquesta competència a la societat mixta NORA, de la qual el Consell Comarcal de la 
Selva n’és el soci majoritari.

Per tal de gestionar els serveis públics titularitat del Consell Comarcal, es pot escollir 
qualsevol de les formes previstes a l’article 85 de la LRBRL/1985, que són les 
següents: 

“A.  Gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia entitat local. 

b) Organisme autònom local. 

c) Entitat pública empresarial local. 

d) Societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat pública. 
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B. Gestió indirecta, mitjançant les formes previstes pel contracte de gestió de 
serveis públics a la Llei de Contractes del Sector Públic”. 

Per altra banda, l’article 277 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, “TRLCSP”), estableix les següents formes de prestació indirecta dels 
serveis públics: 

“a) Concessió, per la qual l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura. 

b) Gestió interessada, en virtut de la qual l’Administració i l’empresari participaran en 
els resultats de l’explotació del servei en la proporció que s’estableixi al contracte. 

c) Concert amb persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues 
a les que constitueixen el servei públic de què es tracti. 
d) Societat d’economia mixta en la que l’Administració participi, per sí o per mitjà d’una 
entitat pública, en concurrència amb persones naturals o jurídiques”. 

Així, i també d’acord amb l’art. 282 ROAS, els serveis públics de caràcter econòmic es 
poden gestionar de forma indirecta, a través d’una societat mercantil amb capital social 
mixt en les quals el capital social només pertany parcialment a l’entitat local. 

II.- Sobre la modificació de la forma de gestió del servei públic. 

Els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els 
serveis de la seva competència, de conformitat amb allò que estableix la legislació de 
règim local i altres disposicions aplicables.

La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

— Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 

— Els articles 22.2.f), 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

— Els articles 95 i 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local.

— El Títol III del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de 
serveis de les Corporacions Locals.

Prèviament a l’adjudicació directa a NORA, cal acordar un canvi en la modalitat de 
prestació del servei. Així doncs, és necessari acordar el canvi en la gestió directa que 
actualment es presta a la gestió indirecta. La modificació de la forma de gestió del 
servei públic ha de seguir el mateix tràmit procedimental que es va seguir per a 
l’establiment del servei; així, el procediment a seguir serà el següent:
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A. Els serveis municipals elaboraran la Memòria justificativa en què es justifiqui la 
forma de gestió proposada. Així mateix, els Serveis Tècnics elaboraran un projecte de 
modificació del Reglament del Servei en funció de la nova forma de gestió indirecta a 
adoptar, tot això de conformitat amb l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. Així 
mateix, caldrà emetre informe d’intervenció sobre els aspectes econòmics de la 
modificació de la forma de gestió del servei públic de gestió directa a gestió indirecta. 

B. Una vegada redactats tots els documents, el Ple de la Corporació ha d’aprovar 
inicialment els treballs i sotmetre’ls a un període d’informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
Simultàniament es concedirà audiència als interessats i a les Entitats que, si 
procedeix, hagin exercit la iniciativa.
C. Una vegada finalitzat el període d’informació pública, el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local, i el 160 del Decret 179/1995, aprovarà la modificació de la forma de gestió del 
servei i la corresponent modificació del Reglament definitivament, amb pronunciament 
exprés sobre les reclamacions i al•legacions presentades.

D. L’Acord d’aprovació es notificarà als interessats junt amb els recursos pertinents. 
Així mateix, es publicarà en el Butlletí Oficial de Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

III.- Sobre la possibilitat legal de traspassar a NORA la gestió del servei de 
tractament de residus en relació a la planta de compostatge 

L’any 2009, el Consell Comarcal de la Selva va dur a terme un concurs públic per tal 
de seleccionar un soci privat que formés una empresa d’economia mixta per la gestió 
indirecta del servei de gestió de residus d’aquells municipis que haguessin delegat o 
encomanat a l’ens comarcal aquests servei, entre d’altres. Aquest procediment de 
lliure concurrència va finalitzar amb la selecció del soci privat CESPA, S.A., a qui es va 
adjudicar el contracte per acord del Ple del Consell Comarcal. 

En execució del plec de clàusules administratives particulars de la contractació es va 
constituir l’empresa NORA, participada, un 50% pel Consell Comarcal de la Selva, un 
10% per l’Ajuntament de Blanes, i un 40% per CESPA, S.A. 

Concretament, l’objecte social de l’empresa, d’acord amb els seus estatuts, és el 
següent: 

“a. recollida de residus

b. tractament de residus 

c. valorització i reciclatge de residus

d. neteja viària i, en general, del domini públic
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e. manteniment i neteja de platges i zones de bany

f. gestió de deixalleries 

g. foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i la col•laboració directa 
amb les campanyes de conscienciació ciutadana a favor de l’entorn natural 

h. obres i treballs de construcció, ampliació, reparació, conservació, manteniment i 
activitats equivalents vinculades al funcionament i explotació dels serveis abans 
descrits 

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries, auxiliars 
o complementàries de les que constitueixen el seu objecte social”. 
Així doncs, en virtut d’aquest contracte de gestió indirecta de serveis públics, el 
Consell Comarcal va encarregar a NORA la prestació dels serveis relacionats al seu 
objecte. Per la seva part, NORA factura al Consell Comarcal de la Selva. 

En relació a la possibilitat de crear una empresa d’economia mixta i adjudicar-li de 
forma directa la prestació de serveis públics, sense necessitat de concórrer a licitació 
pública, s’ha pronunciat la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea 
(TJCE) de 15 d’octubre de 2009, cas Acoset SpA, que en el seu considerant 63 arriba 
a les següents conclusions en resposta a una qüestió prejudicial plantejada pels 
Jutjats italians sobre l’aplicació dels articles 43, 49 i 86 del Tractat Constitutiu de la 
Comunitat Europea: 

“Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión 
planteada que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE no se oponen a que se adjudique 
directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas obras – como 
el que se examina en el litigio principal- a una sociedad de capital mixto, público y 
privado, especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único objeto 
social, y en la que el socio privado sea seleccionado mediante licitación pública, previa 
verificación de los requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al 
servicio que deba prestarse y de las características de la oferta en cuanto a las 
prestaciones que deban realizarse, a condición de que dicho procedimiento de 
licitación respete los principios de libre competencia, de transparencia y de igualdad de 
trato impuestos por el Tratado en materia de concesiones”. 

Ara bé, tenint en compte que la reiterada i constant jurisprudència del TJCE ha 
manifestat que la regla general és que les empreses públiques amb capital privat no es 
poden considerar com a mitjà propi de gestió directa d’un servei públic per compte de 
les entitats territorials a les quals pertanyen, la mateixa sentència citada recull un 
requisit addicional per tal que procedeixi l’excepció que reconeix: 

“Es necesario precisar que una sociedad de capital mixto, público y privado, como la 
que contempla el litigio principal, debe conservar el mismo objeto social todo el tiempo 
que dure la concesión, y que toda modificación sustancial del contrato obligaría a 
proceder a una licitación”. 

Per tant, s’ha de tenir en compte que qualsevol modificació dels termes essencials del 
contracte que no s’hagi previst en el plec de condicions, exigeix un nou procediment 

64

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



de licitació. El TJCE considera que una modificació és essencial quan es tracta d’una 
estipulació que, en cas d’haver figurat en l’anunci de licitació o en el plec de 
condicions, hauria permès als licitadors presentar una oferta substancialment diferent. 

Així, l’adjudicació a la societat de la gestió del servei de deixalleries no es tracta d’un 
nou servei, de tal manera que s’ajustaria a la doctrina comunitària. No suposa una 
modificació substancial de les condicions essencials amb les quals es va licitar el 
contracte, pels següents motius: 

(i) Alguns dels objectius que estableix la memòria de creació de l’empresa són 
definir un model de gestió comú, complementar els serveis municipals de recollida de 
residus i optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus 
municipals. 
(ii) En coherència amb l’anterior, en el plec de clàusules administratives 
particulars, es fa constar que la constitució de l’empresa mixta té per objecte la gestió i 
administració de residus dels municipis de la comarca, i comprèn, entre d’altres, les 
activitats següents:”a) recollida de residus;” i, específicament, “f) la gestió de 
deixalleries”. 

(iii) Per altra banda, els criteris d’adjudicació del contracte eren suficientment 
amplis o genèrics com per permetre valorar les capacitats tècniques de les empreses 
licitadores per a realitzar el servei de deixalleria. Seguidament es transcriu el quadre 
resum dels criteris: 

Criteri Puntuació 
(com a màxim)

1. Major qualitat qualitat del pla de gestió 35

2. Model de relació funcional i de prestació de serveis 
entre el Consell Comarcal de la Selva i la societat 
adjudicatària 

20

3. Model tarifari i de repartiment de costos 10

4. Major import a satisfer en concepte de subscripció i 
desemborsament inicial 

5

5. Millor oferta del préstec participatiu 15

6. Disposar d’un sistema de gestió ambiental 14001 o 
EMAS

5

7. Altres millores a proposar pels licitadors 10

Cal recordar, per tant, que aquesta fórmula de gestió indirecta implicarà que el Consell 
Comarcal mantindrà la titularitat i les potestats de direcció i de control per a preservar 
el funcionament del servei de deixalleria, en base a la seva competència irrenunciable 
en la matèria (art. 229 ROAS), mentre que cedirà a l’empresa mixta NORA la titularitat 
i gestió del servei públic. 
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Acords:

En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat en la prestació del servei i de la 
modificació del seu reglament –que s’adjunta com a Annex-, donat que actualment es 
presta mitjançant gestió directa, i la nova modalitat serà de gestió indirecta per 
empresa mixta. 

Segon.- Publicar l’acord d’aprovació inicial i del reglament en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, amb obertura d’un període d’informació pública per un termini de trenta 
dies. Simultàniament, notificar a NORA, SA, i als Ajuntaments interessats (Breda, 
Caldes de Malavella, La Cellera de Ter, Riells i Viabrea, Riudellots de la Selva, Sils, 
Vidreres, Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai). 

Si no es presenten al·legacions, l’acord aprovat inicialment esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre, i en cas contrari, una vegada finalitzat el període d’informació 
pública, caldrà acord del Ple d’aprovació definitiva de la modificació de la forma de 
gestió del servei i la corresponent modificació del seu Reglament, amb pronunciament 
exprés sobre les reclamacions i al·legacions presentades.

Tercer.- Aprovar l’adjudicació a NORA, SA del servei de deixalleries, condicionada a 
l’aprovació definitiva del canvi de modalitat de gestió. Aquest acord s’haurà de publicar 
al BOP i al DOGC i notificar a NORA, SA, l’OGAU, l’Agència de Residus de Catalunya, 
i als Ajuntaments interessats (Breda, Caldes de Malavella, La Cellera de Ter, Riells i 
Viabrea, Riudellots de la Selva, Sils, Vidreres, Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai).

Quart.- Iniciar els tràmits administratius corresponents per a efectuar el canvi de 
titularitat de cada una de les activitats a l’empresa NORA, SA. 

ANNEX:: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES 
ADHERIDES AL SERVEI COMARCAL DE LA SELVA, DEIXALLERIES MUNICIPALS I 
DEIXALLERIA COMARCAL.

ÍNDEX.

REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES ADHERIDES AL SERVEI 
COMARCAL DE LA SELVA, DEIXALLERIES MUNICIPALS I DEIXALLERIA COMARCAL.

CAPÍTOL 1. REGIM DE FUNCIONAMENT DE LA PRESTACIÓ

Article 1. Objecte i prestador del servei.

Article 2.  Titularitat i modalitat de Gestió
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Article 3.  Àmbits de la prestació.

Article 4.  Àmbit territorial.

CAPÍTOL 2. DISPOSICIONS GENERALS

Article 5.  Descripció de la deixalleria.

Article 6.  Usuaris de la deixalleria municipal.

Article 7. Usuaris de la deixalleria Comarcal

Article 8.  Limitacions d’accés a la deixalleria.

Article 9.  Residus admesos.

Article 10  Limitacions d’accés a la deixalleria mòbil.

Article 11.  Residus admesos a la deixalleria mòbil.

Article 12.  Residus exclosos.

Article 13.  Horaris de la deixalleria.

Article 14.  Admissió dels usuaris de la deixalleria municipal.

Article 15.  Admissió dels usuaris de la deixalleria municipal.

Article 16.  Admissió dels usuaris de la deixalleria comarcal.

Article 17.  Emissió de justificants de lliurament dels residus

Article 18.  Preus d’ús del servei de Deixalleria municipal

Article 19.  Preus d’ús de la Deixalleria Comarcal

Article 20.  Reutilització i valorització de materials

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DEL SERVEI

Article 21.  lliurament dels residus.

Article 22.  Recepció de material.
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Article 23.  Manipulació dels residus.

Article 24.  Informació a l’usuari.

Article 25.  Registre diari.

Article 26.  Seguiment i control.

Article 27.  Treballadors del servei. 

CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 28.  De la responsabilitat.

Article 29.  Tipificació de les infraccions.

Article 30.  Infraccions lleus.

Article 31.  Infraccions greus.

Article 32.  Infraccions molt greus.

Article 33.  Classes de les sancions.

Article 34.  Import de les multes.

Article 35.  Graduació de les sancions.

Article 36.  Danys i perjudicis.

Article 37.  Competència i procediment sancionador

ANNEXOS

ANNEX 1: RESIDUS ADMESOS

ANNEX 2: QUANTITATS MÀXIMES DE RESIDUS ADMESES

Disposició final
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REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES ADHERIDES AL SERVEI DE 
DEIXALLERIA COMARCAL DE LA SELVA. DEIXALLERIES MUNICIPALS I DEIXALLERIA 
COMARCAL

CAPÍTOL 1. REGIM DE FUNCIONAMENT DE LA PRESTACIÓ

Article 1.  Objecte i prestador del servei.

L’objecte del present reglament és l’establiment de les condicions de gestió, explotació i 
funcionament de les deixalleries municipals adherides al servei de deixalleria comarcal de la 
Selva, del servei de deixalleria mòbil i de la deixalleria comarcal ambdós adscrits al mateix 
servei.

Article 2.  Titularitat i modalitat de Gestió

Les deixalleries municipals són de titularitat municipal. 

La deixalleria comarcal és de titularitat del Consell Comarcal i es troba al centre comarcal de 
gestió de residus municipals de la Selva situada al paratge de Can Barromba, al costat de la 
planta de compostatge comarcal, al terme municipal de Santa Coloma de Farners.

El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències del servei de recollida, 
transport,  valorització i disposició de les fraccions recollides a les deixalleries municipals 
adherides al servei Comarcal.

Que en data 26 de gener de 2010 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va ratificar la 
resolució de presidència 2009232, de data 15 de desembre de 2009, per la qual es va resoldre 
que la prestació del servei comarcal de recollida, transport, i tractament de residus, i neteja 
viària es prestés de forma indirecta a través de l’empresa mixta “Serveis Ambientals de la Selva 
NORA SA”.

El Consell Comarcal de la Selva presta el servei de forma indirecte a través de la societat 
d’economia mixta “Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA”.

La durada de les funcions del Consell Comarcal a cada municipi ve determinada en cada 
conveni de delegació de competències de gestió de residus municipals establert de forma 
particular amb cada ajuntament. 

Article 3.  Àmbits de la prestació.

Les activitats que conformen el servei són els següents:

a) Servei de deixalleria municipal.
b) Servei de deixalleria mòbil.
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c) Servei de deixalleria comarcal.

Article 4.  Àmbit territorial.

L’abast d’aquest reglament comprèn tota la comarca de la Selva.

Amb caràcter específic, les deixalleries afectes del present reglament són la deixalleria 
comarcal i tots les deixalleries municipals i serveis de deixalleria mòbil adscrits al servei de 
deixalleria comarcal.

CAPÍTOL 2. DISPOSICIONS GENERALS

Article 5.  Descripció de la deixalleria.

La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus 
que són objecte de ser reciclats, reutilitzats o eliminats correctament. La gestió dels materials 
acumulats a la deixalleria s’ha d’encaminar de manera prioritària cap a la via de la valorització. 
En cas que aquesta no sigui possible, els materials s’hauran de transportar i tractar, en tots els 
casos, en instal·lacions tècnicament adequades i autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya.

El servei de deixalleria comarcal de la Selva consta de les modalitats d’instal·lacions següents:

− Deixalleries municipals properes al ciutadà (Instal·lacions tipus mini-deixalleria, bàsica, A i 
B, segons la norma tècnica establerta per l’Agència de Residus de Catalunya i en funció del 
nombre d’habitants de cada municipi).

− Servei de deixalleria mòbil.
− Deixalleria comarcal (instal·lació tipus B)

Article 6.  Usuaris de la deixalleria municipal.

Són usuaris d’una deixalleria municipal o d’una deixalleria mòbil les persones residents en 
aquell mateix municipi i els serveis municipals corresponents i les persones d’altres municipis 
de la Selva adherits al servei comarcal que hagin estat específicament autoritzades per fer ús 
de les instal·lacions.

Poden ser:

− Usuaris particulars: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en 
els contenidors instal·lats a l’efecte.

− Usuaris comercials (comerços, tallers, oficines i serveis): per a residus inclosos en la 
llista de residus admesos que generin petits productors, i sempre dins de les quantitats 
màximes i en les condicions d’admissió preestablertes en el present reglament.

− Serveis municipals: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en 
els contenidors instal·lats a l’efecte.
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Article 7.  Usuaris de la deixalleria Comarcal

Són usuaris de la deixalleria comarcal les persones residents en qualsevol dels municipis 
adherits al servei comarcal i els serveis municipals corresponents i les persones d’altres 
municipis de la comarca que puguin haver signat convenis específics amb el servei comarcal 
per a usos determinats, l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA.

Poden ser:

− Usuaris particulars: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en 
els contenidors instal·lats a l’efecte.

− Usuaris comercials (comerços, tallers, oficines i serveis): per a residus inclosos en la 
llista de residus admesos que generin petits productors, i sempre dins de les quantitats 
màximes i en les condicions d’admissió preestablertes en el present reglament.

− Serveis municipals: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en 
els contenidors instal·lats a l’efecte.

− Empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA: aquesta tindrà accés per a 
realitzar operacions de transferència dels residus recollits.

Article 8.  Limitacions d’accés a la deixalleria.

Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.

L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de pes 
autoritzat de 3.500 kg. D’aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels 
contenidors i vehicles autoritzats.

L’accés a la deixalleria i les operacions d’abocament dels residus dins dels contenidors 
específics, així com les maniobres dels vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels 
usuaris, quedant totalment alliberat l’ajuntament i el servei comarcal de qualsevol 
responsabilitat que es pogués derivar d’una manipulació indeguda dels residus en ser 
traslladats i abocats pels usuaris, d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.

En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de circulació 
dins de la deixalleria, la limitació de la velocitat, el sentit de rotació dels vehicles, lloc d’aturada, 
etc, i respectar i obeir en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la deixalleria.

Article 9.  Residus admesos.

La deixalleria acceptarà els residus que constin a l'annex 1 del present reglament, i en les 
quantitats màximes determinades a l'annex 2, on queden diferenciades les quantitats màximes 
admeses a les deixalleries municipals i a la deixalleria comarcal. 

No obstant això i atenent la demanda i les necessitats del servei, aquest catàleg es podrà 
modificar per acord de l’òrgan competent que determini el servei comarcal, ja que no té la 
consideració de modificació substancial del present reglament. 
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El servei comarcal també podrà establir procediments d’admissió específics que regulin 
aportacions especials de residus, com poden ser les derivades d’abocaments incontrolats en 
propietats particulars.

Article 10  Limitacions d’accés a la deixalleria mòbil.

L’accés a la deixalleria estarà limitat a turismes convencionals i resta totalment prohibida la 
descàrrega de residus fora dels horaris d’obertura de la instal·lació. 

La conducció fins a la deixalleria i les operacions de descàrrega dels residus, així com les 
maniobres dels vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant 
totalment alliberat l’ajuntament i el servei comarcal de qualsevol responsabilitat que es pogués 
derivar d’una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i descarregats pels usuaris, 
d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.

Article 11.  Residus admesos a la deixalleria mòbil.

La deixalleria mòbil acceptarà els residus que constin a l'annex 1 del present reglament, que 
són els mateixos que la deixalleria fixa amb excepció de:

- Runes d’obres menors
- Residu verd
- Paper i cartró
- Ampolles de vidre
- Envasos lleugers

L’aportació de residus estarà limitada per les quantitats màximes de cada concepte detallades 
en l’annex 2.

Article 12.  Residus exclosos.

Els següents residus no s’admetran a la Deixalleria municipal:

− Els materials barrejats
− Medicaments i residus infecciosos
− Residus orgànics (exceptuant els residus de jardineria i els olis vegetals)
− Residus sanitaris no assimilables a domèstics.
− Residus d’amiant.
− Explosius, articles pirotècnics,...
− Residus radioactius
− Residus ramaders o agrícoles
− Residus industrials.

El servei comarcal es reserva el dret de funcionar com a punt de transferència en el cas que 
apareguessin abocaments accidentals d’algun d’aquests materials en el terme municipal. En el 
cas d’abocaments o generacions per causes especials de residus d’amiant, el servei podrà 
acollir-se a les possibilitats de recollida que ofereix l’Acord Marc de l’Agència de Residus. 
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Article 13.  Horaris de la deixalleria.

El lliurament per part dels usuaris i la recepció dels residus a la deixalleria es durà a terme dins 
l’horari d’obertura del servei públic. Aquest horari constarà a la porta d’accés de la deixalleria.

Per acord de l’òrgan competent del servei comarcal es concretarà, atenent a les necessitats del 
servei, els horaris i dies, confeccionant-ne un calendari anual a tal efecte, en raó de la 
disponibilitat de personal i les necessitats del servei, concentrant-se l’horari de manera tal que 
en hores concretes es pugui donar compliment al servei que es pretén. L’horari de 
funcionament de les instal·lacions municipals serà aprovada per l’ajuntament de cada municipi. 

Article 14.  Admissió dels usuaris de la deixalleria municipal.

Admissió dels usuaris particulars

Tots els usuaris particulars han d’estar donats d’alta a la base de dades del servei comarcal.

Cada domicili es podrà donar d’alta en el servei en la seva primera visita a la instal·lació 
municipal sempre i quan figuri al cens de domicilis tributaris de la taxa d’escombraries del 
servei de recaptació. 

S’assignarà un codi de deixalleria a cada domicili amb un màxim de tres usuaris per a cada 
codi.

Casos especials:

− Els habitatges d’urbanitzacions o cases de pagès que no estan sotmeses a la recaptació de 
la taxa d’escombraries municipal, hauran de tramitar la seva alta a l’ajuntament del seu 
municipi.

− Els habitatges de lloguer, en construcció i els que provisionalment són propietat d’una 
empresa immobiliària, es resoldran de manera automàtica en la mateixa instal·lació sempre 
que aquella adreça estigui sotmesa a l’abonament de la taxa d’escombraries municipal i 
figuri en la llista del servei de recaptació. En cas contrari caldrà tramitar la seva alta en el 
servei a l’ajuntament del seu municipi.

Els usuaris particulars que vulguin ser usuaris de la deixalleria, es donaran d’alta com a tals 
emprant els mecanismes que instauri el servei, havent de presentar la documentació que el 
servei estableixi:

− Sol·licitud al Consell Comarcal la qual ha d’incloure.
o Nom i Cognoms de l’usuari de la deixalleria
o Nom i Cognoms de la persona titular del rebut d’escombraries de l’habitatge.
o Adreça de l’habitatge
o Telèfon de contacte

− Còpia del DNI del titular del rebut d’escombraries.
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− Còpia del rebut d’escombraries.

En el moment de donar-se d’alta, l’usuari serà informat que, en compliment de les normatives 
de protecció de dades, les seves dades subministrades alta formaran part de l’arxiu classificat 
de nivell baix del qual n’és responsable el Consell Comarcal de la Selva.

El servei comarcal lliurarà una targeta identificativa per a cada usuari de la deixalleria que 
s’haurà de presentar sempre per poder entrar a les instal·lacions de la deixalleria.

Admissió dels usuaris comercials

Els establiments comercials, tallers, oficines i serveis, generadors de residus assimilables a 
domèstics, que vulguin ser usuaris de la deixalleria, es donaran d’alta com a tals emprant els 
mecanismes que instauri el servei, havent de presentar al Consell Comarcal la següent 
documentació:

− Document formalitzat d’acceptació de les condicions econòmiques i de pagament del 
servei, de la normativa de funcionament de les instal·lacions i de responsabilitat penal i civil 
per riscos associats a la omissió d’informació voluntària o involuntària en relació amb els 
residus especials.

− Còpia compulsada de la llicència d’activitats del seu Ajuntament, per tal d’identificar 
adequadament el nom de l’empresa i el municipi d’origen.

− NIF de l’empresa.
− Fotocòpia del compte corrent de l’empresa per a la domiciliació bancària.
− El número o números de matrícula dels vehicles amb què són aportats els residus de 

l’empresa.
− Informació completa dels tipus de residus que l’empresa lliurarà a la deixalleria (nom 

comercial, tipus de substància química, codi del catàleg europeu de residus etc.), i de les 
quantitats aproximades que s’aportaran mensualment, trimestralment o anualment, atenent 
els nivells màxims admissibles en les instal·lacions.

En el moment de donar-se d’alta, l’usuari serà informat:

− Que en compliment de les normatives de protecció de dades, les seves dades 
subministrades alta formaran part de l’arxiu classificat de nivell baix del qual n’és 
responsable el Consell Comarcal de la Selva.

− Del cost que suposa la gestió dels seus residus per mitjà de la deixalleria i de les diferents 
consideracions que el servei té en compte a l’hora d’aplicar el cost de gestió dels residus 
dipositats pels comerços i professionals.

Les activitats que estan obligades a estar donades d’alta en el Registre de Productors de 
Residus Industrials i de disposar del seu propi codi de productors de residus informaran 
d’aquest codi d’identificació al servei comarcal. 

El servei comarcal avaluarà les sol·licituds i les acceptarà sempre que les característiques i 
quantitats dels residus aportats siguin aptes per a la gestió en les instal·lacions de la 

74

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



deixalleria. En cas d’estimació positiva, el servei lliurarà una targeta identificativa amb un 
número d’identificació de l’activitat econòmica, que s’haurà de presentar sempre per poder 
entrar a les instal·lacions de la deixalleria.

Admissió dels usuaris comercials no establerts al municipi

o Marxants del mercat municipal

La deixalleria municipal pot admetre tots els residus generats al mercat setmanal que estiguin 
inclosos en la llista de residus admesos, com poden ser: caixes de fusta de fruita, caixes de 
plàstic de fruita, embalatges de cartró (que també poden anar als contenidors del carrer), 
plàstic tou (plàstic film, plàstic de bombolles, porexpan...), plàstic dur ... 

El sistema de trasllat d’aquests residus des del mercat a la deixalleria dependrà del sistema 
implantat per l’ajuntament: a càrrec dels mateixos marxants, a càrrec de la brigada municipal o 
l’empresa de recollida rebuig o neteja viària.

Els marxants que vulguin utilitzar la deixalleria municipal el dia que té lloc el mercat hauran de 
sol·licitar la seva alta a l’ajuntament.

o Professionals no establerts al municipi 

La deixalleria municipal i comarcal poden oferir servei als professionals que desenvolupen la 
seva tasca al municipi però que no hi tenen fixada la seva domiciliació fiscal, com poden ser: 
paletes, lampistes, fusters, pintors...

En el cas dels paletes, l’entrada de runa a les instal·lacions del servei comarcal està 
regularitzada amb la presentació de la llicència municipal d’obres menors. 

La resta de professionals no establerts en el municipi que vulguin utilitzar el servei, hauran de 
sol·licitar la seva alta a l’ajuntament on hi figurarà la tipologia dels residus que generen i cada 
vegada que utilitzin el servei hauran d’informar de l’origen dels residus generats, que només 
podran provenir de domicilis adscrits al municipi en el cas d’utilitzar la deixalleria municipal.  

En el cas de professionals que, malgrat no són d’aquell municipi, resideixen en un altre 
pertanyent al servei comarcal, podran utilitzar sempre que vulguin la deixalleria comarcal i, 
d’altra banda, també podran utilitzar la deixalleria del seu municipi de residència, acollint-se a la 
modalitat d’admissió dels residus comercials que contempla la seva  ordenança municipal.  

Article 15.  Admissió dels usuaris de la deixalleria comarcal.

L’ús particular de la deixalleria comarcal només podrà ser emprat pels municipis que hagin 
acordat amb el Consell Comarcal la disposició d’aquest servei complementari al servei de 
deixalleria municipal, sigui quina sigui la seva modalitat: 

− Deixalleria fixa gestionada pel Consell Comarcal.
− Servei de deixalleria mòbil comarcal.
− Accés únic a la deixalleria comarcal.
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L’ús comercial de la deixalleria comarcal podrà ser emprat per tots els comerços sota pagament 
dels preus públics que afecten a cada material.

La deixalleria comarcal efectuarà les altes dels usuaris particulars i comercials igual com es 
descriu en l’article 14.

Article 16.  Admissió dels usuaris de la deixalleria mòbil.

El registre d’usuaris de la deixalleria mòbil serà efectuat segons el nivell de detall que determini 
cada ajuntament; que pot ser el mateix sistema d’altes usuaris particulars i comercials que es 
descriu en aquest reglament o un registre d’entrades per estada de la deixalleria al municipi 
sense identificació de l’usuari.

Article 17.  Emissió de justificants de lliurament dels residus

La tramitació de justificants pels usuaris es posarà en pràctica en aquells municipis que les 
seves ordenances fiscals de les taxes d’escombraries estableixin un vincle amb l’ús de la 
deixalleria.

El sistema de justificació emprat s’adaptarà a les preferències de cada ajuntament  i les 
possibilitats d’incorporació de noves tecnologies. 

A banda d’aquest sistema de justificants relacionat amb l’ordenança fiscal, qualsevol usuari 
particular podrà demanar un justificant d’entrada per a qualsevol altre motiu justificable, com 
pot ser la demostració de la correcta gestió de les runes d’una llicència municipal d’obres, el 
segellament de formularis relacionats amb plans RENOVE...

Article 18.  Preus d’ús del servei de Deixalleria municipal

L’ús de la Deixalleria per als usuaris particulars serà gratuït sempre que es respectin les 
quantitats màximes preestablertes i les condicions d’admissió que estableix el present 
reglament.

Altrament, per a quantitats superiors a les establertes per a cada cas, es procedirà al 
cobrament dels preus públics corresponents de la diferència entre la quantitat aportada i la 
quantitat màxima fixada.

L’ús de la deixalleria per als usuaris comercials vindrà regulat per les ordenances fiscals 
aprovades per cada municipi, o en el seu defecte pel Consell Comarcal.

Article 19.  Preus d’ús de la Deixalleria Comarcal

L’ús de la Deixalleria comarcal per als usuaris particulars que resideixen en un municipi 
pertanyent al servei de deixalleria comarcal, serà gratuït sempre que es respectin les quantitats 
màximes preestablertes i les condicions d’admissió que estableix el present reglament.
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Altrament, per a quantitats superiors a les establertes per a cada cas, es procedirà al 
cobrament dels preus públics corresponents de la diferència entre la quantitat aportada i la 
quantitat màxima fixada.

L’ús de la deixalleria per als usuaris comercials vindrà regulat per les ordenances fiscals 
aprovades pel Consell Comarcal.

Article 20.  Reutilització i valorització de materials

Tots els residus municipals aportats a les deixalleries del servei de deixalleria comarcal son 
susceptibles de ser reutilitzats.

Per gestionar degudament aquests residus, el servei comarcal pot establir programes 
particulars de reutilització en cada instal·lació atenent a la voluntat de cada ajuntament; que de 
forma general poden ser:

− Sol·licitud prèvia que haurà de resoldre l’ajuntament
− convenis de cooperació amb entitats sense ànim de lucre
− cooperació amb els serveis socials del poble. 

El personal de la deixalleria seleccionarà aquells articles que estiguin en bon estat i considerin 
que podran tornar a ser reutilitzats.

Condicions d’admissió

Els usuaris que portin a la deixalleria un residu reutilitzable, hauran de:
− Comunicar que es tracta d’un aparell reutilitzable en la seva entrada a la deixalleria i 

permetre les comprovacions que consideri l’encarregat.
- Complimentar i signar un certificat de lliurament segons el model establert per l’empresa 

prestadora del servei, en el qual l’usuari accepta que el residu aportat és un material 
reutilitzable i que és susceptible d’introduir-lo al circuït de reutilització de materials del 
servei. 

-   Dipositar l’article en el lloc a on indiqui el personal del servei.

Costos de gestió dels residus comercials reutilitzables

Els estris i mobles reutilitzables entregats pels comerços, que els agents implicats en el 
programa de reutilització del municipi considerin aptes per incloure en aquest circuit, seran 
admesos sense cost.

Pel que fa a altres estris i mobles que, malgrat ser reutilitzables, el programa no consideri de 
necessitat, seran desviats a les altres fraccions de la deixalleria i sotmesos a l’aplicació de 
l’ordenança fiscal corresponent. 

Lliurament de material reutilitzable als usuaris de la deixalleria

En general, no es pot lliurar a tercers que no siguin gestors cap dels residus dipositats a la 
deixalleria. 
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En particular, l’ajuntament que desitgi autoritzar el lliurament de material reutilitzable ho haurà 
d’aprovar expressament. En aquest cas, es comunicarà als usuaris aquesta situació de manera 
clara i visible a la deixalleria. Tanmateix, cada lliurament es documentarà segons model 
estandarditzat on com a mínim hi constarà:

- Compromís d’usar aquest material a nivell particular
- Compromís de no comerciar amb aquest material
- Compromís de gestionar aquest material com un residu al final de la seva vida útil

L’incompliment d’aquestes condicions serà constituïu d’infracció.

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DEL SERVEI

Article 21.  lliurament dels residus.

Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment següent:

− L’usuari s’identificarà amb el seu codi d’usuari corresponent.
− L’usuari procedirà a informar del tipus i quantitats de residus aportats; així com, en els 

casos en que procedeixi, les autoritzacions en relació als residus que es pretén lliurar.
− L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini l’encarregat de 

la deixalleria:

Article 22.  Recepció de material.

Per a la recepció de materials, l’encarregat de la recepció seguirà el següent procediment:

− A l’entrada de la deixalleria i prèviament a l’entrada de materials verificarà la possibilitat 
d’acceptació dels productes que es pretenen dipositar.

− Si es tracta de materials acceptats, l’encarregat haurà de registrar les dades de l’usuari i les 
dades referents a la tipologia i quantitats de residus aportats. En cas contrari, haurà 
d’informar a l’usuari del motiu de la no acceptació dels materials.

− Si els materials aportats són residus especials, l’encarregat els haurà de dipositar 
personalment en els contenidors adequats. Si es tracta d’altres materials, haurà d’informar 
a l’usuari d’on i com els ha de dipositar.

− Verificarà que els productes són dipositats al lloc adequat.

Article 23.  Manipulació dels residus.

Els residus es manipularan i emmagatzemaran amb precaució seguint les normes de disposició 
del material, diferenciant entre el sistema d’explotació de les instal·lacions municipals i el 
sistema d’explotació de la instal·lació comarcal. 
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Article 24.  Informació a l’usuari.

Per garantir un funcionament àgil i eficaç de la deixalleria és molt important una bona 
informació a l’usuari, ja que majoritàriament ha de ser aquest el que dipositi cada material en el 
seu contenidor.

La presència de l’encarregat en horari d’obertura al públic ha de garantir que qualsevol dubte 
que tingui l’usuari pugi ser atès ràpidament. En aquest sentit, l’encarregat informarà l’usuari a 
l’entrada de la deixalleria del funcionament general, del circuit a seguir dins del recinte, de 
quins materials pot dipositar directament i de quins han de ser lliurats a l’encarregat, i de 
qualsevol consulta que pugui aparèixer.

Article 25.  Registre diari.

La informació mínima que ha de quedar registrada de manera diària ha d’incloure:

− Entrada d’usuaris, on constin hora de la visita, tipologia de l’usuari (particular, comerç, 
petita indústria, ...), municipi de procedència i matrícula del vehicle.

− Tipus de materials aportats
− Natura, destinació i data de recollida de la sortida de productes
− Incidents i reclamacions
− Documentació dels transports

Per portar el registre d’aquestes dades cal elaborar dos tipus de registres:  

a) Una fitxa o albarà d’entrada, a complimentar per l’encarregat de la deixalleria, per cada 
usuari que faci ús del servei, que recollirà informació sobre els usuaris i els materials 
aportats (partint de les dades bàsiques definides a la fitxa model de l’annex 3).

b) Un llibre de registre de sortides de material, que l’encarregat haurà de complimentar per 
cada sortida de material, i la informació recollida haurà de permetre fer un seguiment de la 
gestió dels materials recollits a la deixalleria (partint de les dades bàsiques definides a 
l’annex 4).

Article 26.  Seguiment i control.

L’empresa encarregada de l’explotació de la Deixalleria col·laborarà amb el Consell Comarcal 
de la Selva en el seguiment de la correcta gestió del servei.

La instal·lació disposarà d’una bústia de suggeriments i d’un llibre de reclamacions, que s’haurà 
de posar a disposició de l’usuari. El model de llibre de reclamacions haurà de ser aprovat pel 
Consell Comarcal de la Selva. 
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Article 27.  Treballadors del servei. 

L’empresa concessionària ha de vetllar perquè el personal acompleixi les condicions de gestió 
del servei i les tasques que s’estableixen en aquest reglament.

Els convenis particulars del Consell Comarcal amb cada ajuntament admeten la possibilitat que 
el personal que atén al públic a les deixalleries municipals o la deixalleria mòbil sigui personal 
de l’ajuntament. Si es dona aquest cas, l’empresa concessionària ha de vetllar per la correcta 
formació d’aquests treballadors.

Els treballadors han de disposar de les eines i mitjans de protecció personal necessaris per 
poder realitzar les feines amb seguretat.

La informació als usuaris de les instal·lacions per tal que aquests disposin els residus de la 
manera apropiada, facilitada adequadament i amb un tracte correcte, és el principi bàsic que 
han de seguir els treballadors assignats al servei.

Dins de la funció de gestió de la instal·lació l’encarregat de la deixalleria haurà d’efectuar pel 
seu compte:

Atenció directa a l’usuari

− Informar degudament als usuaris sobre el funcionament de la instal·lació i sobre la gestió 
dels residus.

− Fer tasques d’orientació i de sensibilització ambiental.

Control administratiu

− Identificar els usuaris i/o donar-los d’alta
− Complimentar el registre d’entrada de residus
− Complimentar el registre d’incidències
− Coordinar les recollides

Manteniment i funcionament de les instal·lacions

− Obrir i tancar la instal·lació
− Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma reglamentada
− Desballestar i manipular els residus que ofereixin un perill evident 
− Mantenir la zona enjardinada.
− Neteja i manteniment bàsic de la instal·lació 
− Informar sobre el manteniment general per a la planificació d’actuacions

80

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 28.  De la responsabilitat.

Són responsables de les sancions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han 
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o 
jurídiques, sense perjudici de la seva responsabilitat civil i penal que es pugui derivar de la 
comissió del fet infractor.

Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directa o indirectament el fet 
infractor; aquells que han impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l i aquells 
que havent contractat un servei a tercers eludeixen de la responsabilitat de vetllar per 
l’adequada gestió dels residus generats en la prestació del servei.

La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.

En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribueix també en caràcter subsidiari 
als seus administradors.

Article 29.  Tipificació de les infraccions.

No poden ser objecte de procediment sancionador altres infraccions que les especificades en 
aquest Reglament, sense perjudici d’aquelles altres que resultin de la legislació sectorial o 
municipal que afecti els residus i la neteja i no puguin ser subsumides en les que determina 
aquest Reglament.

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són a més infraccions molt greus i greus, en matèria de gestió de residus, les tipificades al 
Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.

Article 30.  Infraccions lleus.

A banda de les infraccions tipificades de conformitat amb les estipulacions de l’article anterior, 
tenen la consideració d’infracció lleu les següents:

− La incorrecció de l’usuari respecte del personal de la instal·lació.
− No identificar-se.
− En general, la inobservança de la normativa sobre lliurament de residus sempre que no 

estigui tipificada com a infracció greu o molt greu.

81

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



Article 31.  Infraccions greus.

Són infraccions greus les següents:

− El dipòsit dels residus en un lloc diferent de l’indicat i, de manera especial, els abocaments 
fora de les instal·lacions.

− Causar danys o perjudicis intencionats a les instal·lacions.
− L’abocament de residus no declarats al personal de la deixalleria.
− La reincidència en faltes lleus.

Article 32.  Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

− L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació de l’usuari.
− L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació dels residus que es 

pretenen entregar.
− La negativa a separar els residus lliurats, d’acord amb els articles d’aquest reglament.
− La reincidència en faltes greus.

Article 33.  Classes de les sancions.

Les sancions a imposar per part del Consell Comarcal de la Selva són multes, sense perjudici 
de poder repercutir el rescabalament de danys.

Article 34.  Import de les multes.

La quantia de la multa és, com a mínim, de 120 euros, i, com a màxim, de 30.000 euros.

La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions 
lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:

− Les infraccions lleus seran sancionades amb multes per un import de fins a 1.500 euros.
− Les infraccions greus seran sancionades amb multes per un import de fins a 15.000 euros.
− Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes per un import de fins a 30.000 

euros.

L’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva podrà sol·licitar als ajuntaments, l’obertura 
del corresponent expedient sancionador o l’adopció  de mesures cautelars.

Article 35.  Graduació de les sancions.

D’acord amb els criteris del Decret Legislatiu 1/2009, del Text refós de la Llei reguladora de 
residus, les sancions s’establiran atenent els següents criteris:
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Criteris objectius:

a)  L'afectació de la salut i la seguretat de les persones

b)  L'alteració social a causa del fet infractor.

c)  La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida

d)  La superfície afectada i el seu deteriorament

e)  La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.

f)  El benefici derivat de l'activitat infractora

Criteris subjectius:

a)  El grau de malícia del causant de la infracció

b)  El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior

c)  La capacitat econòmica de l'infractor

d)  La incidència

Article 36.  Danys i perjudicis.

La imposició de les corresponents sancions no afecta l'obligació de restaurar la realitat física 
alterada, ni la d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats. El Consell Comarcal pot executar 
subsidiàriament les tasques de restauració dels danys i rescabalar per la via del constrenyiment 
les despeses originades en aquest concepte a l’autor dels danys.

Article 37.  Competència i procediment sancionador

En els supòsits sancionables descrits en aquest Reglament, el Consell Comarcal de la Selva 
incoarà els corresponents expedients sancionadors, i establirà les sancions corresponents, 
amb la tramitació prèvia del corresponent expedient sancionador.

El Consell Comarcal de la Selva actuarà d’ofici, a instància d’un informe de l’inspector 
comarcal, o en virtut d’una denúncia o comunicació de particulars o d’Ajuntaments, o bé d’una 
instrucció o ordre d’òrgans superiors.

El procediment es tramitarà de conformitat amb les previsions dels articles 111 i següents del 
Decret Legislatiu 1/2009. 
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Quan es tracti de fets presumptament constitutius d’infracció lleu podrà tramitar-se el 
procediment abreujat establert al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

L’òrgan competent per la imposició de sancions és el gerent del Consell Comarcal de la Selva, 
de conformitat amb el Reglament orgànic comarcal.

El Consell Comarcal de la Selva informarà als Ajuntaments dels expedients sancionadors 
incoats, en relació amb les activitats del seu terme municipal, i sol·licitarà la col·laboració 
oportuna en el subministrament de dades, i l’execució que se’n derivi.

L'import de les sancions, i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les 
activitats de restauració dels béns danyats com a conseqüència de les infraccions d'aquest 
Reglament poden ésser exigit per via de constrenyiment.
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ANNEXOS

ANNEX 1. RESIDUS ADMESOS

LLISTA 1. LLISTA DE REFERÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Llista de residus admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal

Residus especials

Residus especials admesos

- Tubs i làmpades fluorescents i llums de vapor de mercuri 
- Bateries
- Piles i acumuladors
- Olis vegetals
- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses 
- Tòners i cartutxos d’impressió.
- Residus fotogràfics
- Olis minerals
- Grup de residus classificats com REPQ (àcids, bases, dissolvents, pintures, 

vernissos, aerosols i altres recipients a pressió, fitosanitaris, productes comburents, 
medicaments, cosmètics,  radiografies, residus fotogràfics, termòmetres i altres 
productes particulars admesos per l’Agència de Residus de Catalunya) 

Residus no especials i inerts admesos

- Paper i cartró
- Ampolles de vidre
- Envasos lleugers
- Vidre pla i miralls
- Plàstics (diferents dels envasos domèstics)
- Ferralla i metalls 
- Fustes
- Roba i calçat
- Electrodomèstics i altres aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies 

perilloses         
- CD i DVD
- Pneumàtics
- Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària 
- Andròmines
- Esporga d’arbres ornamentals
- Gespa i plantes d’horta i de jardí

Llista de residus no admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal

- Residus radioactius
- Residus miners 
- Residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que resultin de la pròpia explotació
- Explosius desclassificats, 
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- Els residus que es gestionin com a aigües residuals.
- Els efluents gasosos emesos a l’atmosfera

- Residus sanitaris contaminats biològicament
- Residus especials de laboratori
- Residus amb amiant (que, en aquest cas, comptaran amb el suport del servei per 

procedir a la seva correcta gestió) 
- Residus explosius
- Fracció Resta 
- Fracció orgànica
- Materials barrejats (runa amb restes d’altres materials...) 
- Vehicles fora d’ús.
- Llots de depuradora
- Cadàvers d’animals domèstics

LLISTA 2. CLASSIFICACIÓ TIPOLÒGICA DELS RESIDUS PER INFORMACIÓ DELS  
USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Residus admesos

Tots els residus d’origen domèstic (ordinaris, voluminosos i especials).

Excepte fracció resta, fracció orgànica, residus sanitaris, residus explosius i residus amb amiant

Els residus comercials (assimilables als domèstics) d’establiments, tallers, oficines i serveis del 
poble donats d’alta en el servei.

residus sota condicions especials

RUNA: està supeditada a les condicions que fixa la llicència d’obra menor municipal.

PNEUMÀTICS: el nombre d’unitats per persona i els models sense cost es troben limitats per 
un sistema de gestió específic.

LLISTA 3. RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS ADMESOS CODIFICATS SEGONS EL 
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CODI 20 CER)

Codi CER
RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS PROCEDENTS DE COMERÇOS, 
INDÚSTRIES I INSTITUCIONS 

200101 PAPER I CARTRÓ
200102 VIDRE
200110 ROBA
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200113 DISSOLVENTS
200114 ÀCIDS
200115 ÀLCALIS
200117 PRODUCTES FOTOQUÍMICS
200119 PLAGUICIDES
200121 TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE CONTENEN MERCURI
200123 EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN CLOROFUOROCARBURS
200125 OLIS I GREIXOS COMESTIBLES 
200126 OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200125

200127
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES

200128
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL 
CODI 200127

200129 DETERGENTS QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES
200130 DETERGENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200129
200132 MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200131
200133 BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 16601,16602,16603

200134
BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 
200133, O SIGUI CORRESPONENTS ALS CODIS 16604,16605

200135
EQUIPS ELÈCTRICS I ELCTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN ELS CODIS 200121 I QUE CONTENEN COMPONENTS PERILLOSOS

200136
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121, 200123 I 200135

200137 FUSTA QUE CONTÉ SUBSTÀNCIES PERILLOSES
200138 FUSTA DIFERENT DE L'ESPECIFICADA EN EL CODI 200137
200139 PLÀSTICS
200140 METALLS
200199 ALTRES FRACCIONS NO ESPECIFICADES EN CAP ALTRA CATEGORIA
200201 RESIDUS BIODEGRADABLES DE PARCS I JARDINS
200307 RESIDUS VOLUMINOSOS

Altres residus inclosos a la llista de residus originats a la indústria assimilables a 
residus municipals comercials

1501 ENVASOS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA (EXCEPTE 150110 I 150111)

150110
ENVASOS QUE CONTENEN RESTES DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES O ESTAN 
CONTAMINATS PER AQUESTES 

150111
ENVASOS METÀL·LICS QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I POROSA 
PERILLOSA, INCLOSOS ELS RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS. 

150202

ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI) , 
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES

150203
ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTORA DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 150202

160107 FILTRES D’OLI
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160214
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121, 200123 I 200135

160504 RECIPIENTS A PRESSIÓ QUE ENCARA CONTENEN GASOS

160506 REACTIUS DE LABORATORI

160601 BATERIES DE PLOM (D’AUTOMÒBIL)

160602 ACUMULADORS DE N-Cd 

160603 PILES QUE CONTENEN MERCURI 

160604
PILES ALCALINES (EXCEPTE LES QUE CONTENEN MERCURI) ALTRES PILES I 
ACUMULADORS 

160605 BATERIES RECARREGABLES DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS

160116 ANTICONGELANTS DIFERENTS EN EL CODI 160114

170107 FORMIGÓ, MAONS, TEULES I MATERIAL CERÀMIC

170802
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A BASE DE GUIX DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI  170801

30105
TROSSOS DE FUSTA TRACTADA I TAULERS DE PARTÍCULES, FULLOLES I 
SERRADURES 

0901 RESIDUS DE LA INDÚSTRIA FOTOGRÀFICA

090107

PEL·LÍCULES I PAPER FOTOGRÀFIC QUE CONTENEN PLATA O COMPOSTOS

DE PLATA

090108
PEL·LÍCULES I PAPER FOTOGRÀFIC QUE NO CONTENEN PLATA NI COMPOSTOS 
DE PLATA

090110 CÀMERES D’UN SOL ÚS SENSE PILES NI ACUMULADORS

150202

ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI) DRAPS 
DE NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES
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ANNEX 2. QUANTITATS MÀXIMES ADMESES PER SETMANA O PER VISITA A LA 
DEIXALLERIA

2.1 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS DE RESIDUS NO ESPECIALS ADMESES A LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

     
200137 i 
200138

 FUSTA   

  Trossos, retalls i serradures i petits objectes m3 2
  Articles grans unitats 10
200307  TRIATGE   

  
Trossos i petits objectes no pertanyents a altres 
fraccions

m3 2

  
Articles grans de difícil desballestament o no 
pertanyents a altres fraccions

unitats 10

200139  PLÀSTICS NO ENVASOS   
  Trossos i petits objectes de plàstic dur o tou m3 2
  Articles grans de plàstic dur o tou unitats 10
200307  MATALASSOS   
  Matalassos unitats 4
200140  FERRALLA   
  Trossos, retalls i petits objectes de metall o ferro m3 2
  Articles grans de metall o ferro pur unitats 10
200102  VIDRE PLA I MIRALLS   
  Vidres de finestra o moble transparent m3 0,5

  
Vidres que no sigui transparent: mirall, vidre de color, 
vidre armat, vidre laminat, vidre de cotxes, vidre 
antibales

m3 0,5

200201  ESPORGA   

  
Restes llenyoses de llargada inferior a 1,5 metres 
(deix A)

m3 1

  
Restes llenyoses de llargada inferior a 1,5 metres 
(deix B)

m3 3

  Gespa i/o fulles m3 1
170107  RUNA d'obres menors   
  Sense permís obra menor municipal m3 0,5
  Amb permís d'obra menor municipal (deix A) m3 1
  Amb permís d'obra menor municipal (deix B) m3 2
  Articles grans d’obra i ceràmica unitats 5
200110  ROBA I CALÇAT   
  Roba en bon estat no contaminada i calçat. m3 0,5
160103  PNEUMÀTICS   
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  Pneumàtics reciclables identificats (admesos SIGNUS) unitats 4
  Pneumàtics no reciclables (no admesos SIGNUS) unitats 4

  
Pneumàtics de tractor > 1400 mm (no admesos 
SIGNUS)

unitats 1

200125  OLIS I GREIXOS COMESTIBLES   
  Oli vegetal usat litres 40

200128  
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 
200127

  

  
(Acord Marc) Pintures/Pastosos no especials 
(pintures, vernissos, greixos, ceres…)

litres 40

  
(Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

litres 50

  
(Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 

especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

bidons 
grans

3

 150203

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTORA DIFERENTS DELS ESPECFICATS 
EN EL CODI 150202

  

  
Filtres… generats a cuines o altres activitats no 
especials

unitats 40

  
Draps bruts, roba protectora generada a cuines o 
altres activitats no especials…

unitats 40

200130  
(Acord Marc) DETERGENTS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200129

  

  
Detergents de cuina, sanitaris, oficines que no tinguin 
components especials

litres 40

200132  
MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN EL CODI 200131

  

  

(Acord Marc o SIG) Medicaments caducats de les 
farmacioles de qualsevol empresa (excepte productes 
biològicament contaminats) (aigua oxigenada i alcohol 
pertany a un altre codi) 

litres 40

  
(Acord Marc o SIG) Cosmètics caducats o tubs amb 
pòsit… de perruqueries i estètiques (les ceres 
pertanyen a un altre codi)

litres 40

200134  
BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200133

  

 160604
Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri), 
altres piles i acumuladors 

litres 40

 160605
Bateries recarregables de petits electrodomèstics i 
eines elèctriques (trepant, tornavisos…) 

litres 40

200136 160214

EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 
200121, 200123 I 200135 SIGUIN GENERATS PEL 

MATEIX ESTABLIMENT O RECOLLITS COM UN 

PUNT DE RECOLLIDA COMERCIAL OBLIGATORI
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(SIG RAEE  categoria A4 no especials)   Aparells i 
petits electrodomèstics que no contenen residus 
especials: vídeos, DVD, càmeres de vídeo, equips de 
música, altaveus, eines de bricolatge, instruments de 
música, petits electrodomèstics, joguines elèctriques 
(trens elèctrics, cotxes elèctrics, consoles, videojocs, 
telèfons, escàners, contestadors, calculadores (sense 
paper), càmeres fotogràfiques , comandaments, 
reguladors de calefacció, termòstats i també mòbils i 
aparells de telecomunicacions (de la Categoria A5)

unitats 40

  

(SIG RAEE Categoria A2) Grans electrodomèstics de 
gama blanca (radiadors d'oli, radiadors elèctrics, 
estufes elèctriques, termos elèctrics, rentadores, 
assecadores, escalfadors elèctrics, forns, 
vitroceràmiques, lluminàries (sense bombetes ni 
fluorescents), ventiladors i forns microones

unitats 20

200199  ALTRES FRACCIONS   

 901
Residus no especials de la indústria fotogràfica 
(Acord Marc com 160506 REACTIUS DE 

LABORATORI)
  

  
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen 
plata o compostos de plata – radiografies, pel·lícules 
fotogràfiques amb nitrat de plata...

litres 40

  
090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen 
plata ni compostos de plata - pel·lícules fotogràfiques 
sense nitrat de plata...

litres 40

  
090110 Càmeres d'un sol ús sense piles ni 
acumuladors 

litres 40

 160115 Sabates de fre diferents del codi 160111   

  
Altres residus no especials no contemplats en altres 
categories

unitats 40

     

  1501

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS NO 
ESPECIALS INCLOSOS EN  EL LLISTAT DE 
RESIDUS NO ESPECIALS (a efectes de la seva 
gestió a la deixalleria no s’inclouen els pastosos)

  

  Envasos buits amb restes de residus no especials litres 50

  Envasos buits amb restes de residus no especials
unitats 
bidons 
grans

3
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2.2 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS DE RESIDUS NO ESPECIALS ADMESES A LA 
DEIXALLERIA COMARCAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

     
200137 i 
200138

 FUSTA   

  Trossos, retalls i serradures i petits objectes m3 5
  Articles grans unitats 20
200307  TRIATGE   

  
Trossos i petits objectes no pertanyents a altres 
fraccions

m3 5

  
Articles grans de difícil desballestament o no 
pertanyents a altres fraccions

unitats 20

200139  PLÀSTICS NO ENVASOS   
  Trossos i petits objectes de plàstic dur o tou m3 5
  Articles grans de plàstic dur o tou unitats 20
200307  MATALASSOS   
  Matalassos unitats 20
200140  FERRALLA   
  Trossos, retalls i petits objectes de metall o ferro m3 5
  Articles grans de metall o ferro pur unitats 20
200102  VIDRE PLA I MIRALLS   
  Vidres de finestra o moble transparent m3 1

  
Vidres que no sigui transparent: mirall, vidre de color, 
vidre armat, vidre laminat, vidre de cotxes, vidre 
antibales

m3 1

200201  ESPORGA   
  Restes llenyoses de llargada inferior a 1,5 metres m3 5
  Gespa i/o fulles m3 1
170107  RUNA d'obres menors   
  Sense permís obra menor municipal m3 0,5
  Amb permís d'obra menor municipal m3 2
  Articles grans d’obra i ceràmica unitats 20
200110  ROBA I CALÇAT   
  Roba en bon estat no contaminada i calçat. m3 0,5
160103  PNEUMÀTICS   
  Pneumàtics reciclables identificats (admesos SIGNUS) unitats 20
  Pneumàtics no reciclables (no admesos SIGNUS) unitats 20

  
Pneumàtics de tractor > 1400 mm (no admesos 
SIGNUS)

unitats 5

200125  OLIS I GREIXOS COMESTIBLES   
  Oli vegetal usat litres 100
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200128  
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 
200127

  

  
(Acord Marc) Pintures/Pastosos no especials (pintures, 
vernissos, greixos, ceres…)

litres 100

  
(Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

litres 200

  
(Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 

especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

bidons 
grans

6

 150203

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTORA DIFERENTS DELS ESPECFICATS 
EN EL CODI 150202

  

  
Filtres… generats a cuines o altres activitats no 
especials

unitats 50

  
Draps bruts, roba protectora generada a cuines o altres 
activitats no especials…

unitats 50

200130  
(Acord Marc) DETERGENTS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200129

  

  
Detergents de cuina, sanitaris, oficines que no tinguin 
components especials

litres 100

200132  
MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN EL CODI 200131

  

  

(Acord Marc o SIG) Medicaments caducats de les 
farmacioles de qualsevol empresa (excepte productes 
biològicament contaminats) (aigua oxigenada i alcohol 
pertany a un altre codi) 

litres 100

  
(Acord Marc o SIG) Cosmètics caducats o tubs amb 
pòsit… de perruqueries i estètiques (les ceres 
pertanyen a un altre codi)

litres 100

200134  
BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200133

  

 160604
Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri), 
altres piles i acumuladors 

litres 50

 160605
Bateries recarregables de petits electrodomèstics i 
eines elèctriques (trepant, tornavisos…) 

litres 50

200136 160214

EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 
200121, 200123 I 200135 SIGUIN GENERATS PEL 

MATEIX ESTABLIMENT O RECOLLITS COM UN 

PUNT DE RECOLLIDA COMERCIAL OBLIGATORI
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(SIG RAEE  categoria A4 no especials)   Aparells i 
petits electrodomèstics que no contenen residus 
especials: vídeos, DVD, càmeres de vídeo, equips de 
música, altaveus, eines de bricolatge, instruments de 
música, petits electrodomèstics, joguines elèctriques 
(trens elèctrics, cotxes elèctrics, consoles, videojocs, 
telèfons, escàners, contestadors, calculadores (sense 
paper), càmeres fotogràfiques , comandaments, 
reguladors de calefacció, termòstats i també mòbils i 
aparells de telecomunicacions (de la Categoria A5)

unitats 50

  

(SIG RAEE Categoria A2) Grans electrodomèstics de 
gama blanca (radiadors d'oli, radiadors elèctrics, 
estufes elèctriques, termos elèctrics, rentadores, 
assecadores, escalfadors elèctrics, forns, 
vitroceràmiques, lluminàries (sense bombetes ni 
fluorescents), ventiladors i forns microones

unitats 20

200199  ALTRES FRACCIONS   

 901
Residus no especials de la indústria fotogràfica 
(Acord Marc com 160506 REACTIUS DE 

LABORATORI)
  

  
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen 
plata o compostos de plata – radiografies, pel·lícules 
fotogràfiques amb nitrat de plata...

litres 50

  
090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen 
plata ni compostos de plata - pel·lícules fotogràfiques 
sense nitrat de plata...

litres 50

  
090110 Càmeres d'un sol ús sense piles ni 
acumuladors 

litres 50

 160115 Sabates de fre diferents del codi 160111   

  
Altres residus no especials no contemplats en altres 
categories

unitats 50

  1501

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS NO 
ESPECIALS INCLOSOS EN  EL LLISTAT DE 
RESIDUS NO ESPECIALS (a efectes de la seva gestió 
a la deixalleria no s’inclouen els pastosos)

  

  Envasos buits amb restes de residus no especials litres 200

  Envasos buits amb restes de residus no especials
unitats 
bidons 
grans

6
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2.3 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS DE RESIDUS ESPECIALS ADMESES A LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

     
200117  PRODUCTES FOTOQUÍMICS   
  Cartutxos de tòner  unitats  40
  Cartutxos d'injecció de tinta unitats 40
 160506 REACTIUS DE LABORATORI   

  
Pots amb productes químics de laboratori que 
contenen substàncies perilloses, incloses les mescles 
de productes químics provinents de centres docents

litres 40

 160504
RECIPIENTS A PRESSIÓ QUE ENCARA CONTENEN 
GASOS

  

  (Acord Marc) Bombones amb contingut unitats 2
  (Acord Marc) Extintors amb contingut unitats 2

  
(Acord Marc) Aerosols amb contingut (d’higiene 
personal i d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, 
pintura...

unitats 10

200126  
OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN EL CODI 200125

  

  
(Acord Marc) Greixos i ceres, màstics i estucats, 
enduridors excepte peròxids del ram de la pintura i 
ebenisteria

litres 40

  (Acord Marc) Pastosos (ceres) del ram de la cosmètica litres 40
  160107 (Acord Marc) Filtres d'oli unitats 40
  (Acord Marc) Olis lubricants  litres 40

200127  
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE 
CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES

  

  (Acord Marc) Pintures/pastosos especials   

  
Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos, greixos 
i ceres, màstics i estucats, enduridors (excepte els 
peròxids)

litres 40

  
(Acord Marc) Productes comburents amb 
aplicacions cosmètiques

  

  
Aigua oxigenada i tints de perruqueria (a base 
d'amoníac, d'oxidants...

litres 40

  
 (Acord Marc) Productes comburents amb altres 
aplicacions

  

  
Enduridors a base de peròxids, productes generadors 
de clor per a piscines

litres 40
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 150202

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI NO 
ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA) 
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA 
CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

  

  Generats per mecànics, fusters, ferrers… unitats 40

200129  
(Acord Marc) DETERGENTS QUE CONTENEN 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES

litres 40

     
200113  DISSOLVENTS   
  (Acord Marc) Dissolvents líquids   

  
Generats per tallers mecànics: benzina, lubrificants, 
gasoil, , líquid de frens i anticongelants

litres 40

  
Genèrics: antiòxid, alcohols, lubrificants, diluents, 
dissolvents de neteja

litres 40

  Generats a cuines: dissolvents desengreixats litres 40

 160116
Anticongelants (no especial) diferents dels especificats 
al codi 160114

litres 40

200114  ÀCIDS   
  (Acord Marc) Àcids   

  
Productes de neteja: àcid clorhídric (salfumant),  
desincrustant,

litres 40

  
Generats en tallers mecànics: àcid sulfúric (àcid de 
bateries), fixador fotogràfic,  àcids en general (excepte 
àcid pícric)

litres 40

  Generats en laboratoris de fotografia (fixador fotogràfic) litres 40

  
Genèrics: àcids en general (excepte àcid pícric que és 
explosiu)

litres 40

  Àcids aplicats en laboratoris de centres escolars litres 40
200115  ÀLCALIS   
  (Acord Marc) Bases   

  
Emprats en neteja: sosa càustica, lleixiu, detergents 
alcalins, desembossadors, amoníac

litres 40

  Laboratori fotogràfic: revelador fotogràfic, litres 40
200119  PLAGUICIDES   

  
(Acord Marc o SIG) Fitosanitaris (productes de 
jardineria)

  

  
Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), 
herbicides (sense clorat sòdic)

litres 40

  
(Servei de promoció pública) Productes comburents 
amb aplicació agrícola

  

  Herbicides amb clorat sòdic, adobs amb nitrits o nitrats litres 40

200133  
BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN 
ELS CODIS SEGÜENTS

  

 160601  Bateries de plom  (bateries de cotxe) unitats 2
 160602 Acumuladors de N-Cd unitats 40
 160603  Piles que contenen mercuri unitats 40
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200135  

EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 
200121 I QUE CONTENEN COMPONENTS 
PERILLOSOS siguin generats pel mateix establiment o 

recollits com un punt de recollida comercial obligatori

  

  

(RAEE Categoria A4 Residus d’ofimàtica sense 
pantalla Especials ) Aparells que contenen residus 
especials com tòners, cartutxos de tinta, piles o 
bateries, condensadors amb PCBs, pols 
fosforescent...: CPU, impressores, faxos, 
fotocopiadores, màquines d'escriure elèctriques o 
electròniques, calculadores d'oficina (amb paper)... 

unitats 40

  

(RAEE Categoria A3 Residus d’ ofimàtica amb pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus pols 
fosforescent, canons electrònics i altres residus 
especials) : televisors i monitors (CRT,LCD,TFT i 
plasma)

unitats 4

200123  

EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN 
CLOROFUOROCARBURS siguin generats pel mateix 
establiment o recollits com un punt de recollida 
comercial obligatori

  

  
(RAEE Categoria 1 Electrodomèstics amb CFC o 
HCFC): frigorífics, congeladors, dispensadors de 
begudes, equips d'aire condicionat

unitats 2

200121  

TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE 
CONTENEN MERCURI siguin generats pel mateix 
establiment o recollits com un punt de recollida 
comercial obligatori

  

  
(RAEE Categoria A5 Tubs fluorescents i bombetes de 
baix consum , lluminàries compactes amb llums 
fluorescents o llums de baix consum

unitats 40

  
(Acord Marc) Productes particulars (residus mercurials, 
termòmetres...)

litres 40

  

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS 
ESPECIALS INCLOSOS AL REGLAMENT (a efectes 
de la seva gestió a la deixalleria no s’inclouen els 
pastosos)

  

 150110
(Acord Marc) Envasos buits de residus especials 
contemplats en altres categories

  

  
(Acord Marc) Envasos buits de dissolvents que 
contenen substàncies perilloses

litres 50

  
(Acord Marc) Envasos buits de dissolvents que 
contenen substàncies perilloses

Bidons 
grans

3

  (Acord Marc) Envasos buits d’oli mineral litres 50

97

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



  (Acord Marc) Envasos buits d’oli mineral
Bidons 
grans

3

  
(Acord Marc) Envasos buits de resta de REPQ: àcids, 
bases, fitosanitaris, productes comburents...

litres 50

  
(Acord Marc) Envasos buits de resta de REPQ: àcids, 
bases, fitosanitaris, productes comburents...

Bidons 
grans

3

 150110
Envasos buits o amb restes de residus tòxics 
(residus particulars no especificats en altres codis

  

  
Residus d'arsènic (mata-rates), residus mercurials, o 
productes no identificats (d'origen particular)

litres 40

 150111
RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS I ENVASOS 
METÀL·LICS QUE CONTENEN UNA MATRIU 
SÒLIDA I POROSA PERILLOSA

  

  
(Acord Marc) Aerosols buits (d’higiene personal i 
d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, pintura...

litres 40

  (Acord Marc) Bombones i extintors buits   
  Bombones de butà antigues unitats 2
  Bidons de begudes carbòniques unitats 2
  Extintors antics unitats 2

2.4 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS DE RESIDUS ESPECIALS ADMESES A LA 
DEIXALLERIA COMARCAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

     
200117  PRODUCTES FOTOQUÍMICS   
  Cartutxos de tòner  unitats  50
  Cartutxos d'injecció de tinta unitats 50
 160506 REACTIUS DE LABORATORI   

  
Pots amb productes químics de laboratori que 
contenen substàncies perilloses, incloses les mescles 
de productes químics provinents de centres docents

litres 100

 160504
RECIPIENTS A PRESSIÓ QUE ENCARA CONTENEN 
GASOS

  

  (Acord Marc) Bombones amb contingut unitats 5
  (Acord Marc) Extintors amb contingut unitats 5

  
(Acord Marc) Aerosols amb contingut (d’higiene 
personal i d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, 
pintura...

unitats 50

200126  
OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 
EN EL CODI 200125
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(Acord Marc) Greixos i ceres, màstics i estucats, 
enduridors excepte peròxids del ram de la pintura i 
ebenisteria

litres 100

  (Acord Marc) Pastosos (ceres) del ram de la cosmètica litres 100
  160107 (Acord Marc) Filtres d'oli unitats 50
  (Acord Marc) Olis lubricants  litres 50

200127  
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE 
CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES

  

  (Acord Marc) Pintures/pastosos especials   

  
Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos, greixos 
i ceres, màstics i estucats, enduridors (excepte els 
peròxids)

litres 100

  
(Acord Marc) Productes comburents amb 
aplicacions cosmètiques

  

  
Aigua oxigenada i tints de perruqueria (a base 
d'amoníac, d'oxidants...

litres 100

  
 (Acord Marc) Productes comburents amb altres 
aplicacions

  

  
Enduridors a base de peròxids, productes generadors 
de clor per a piscines

litres 100

 150202

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI NO 
ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA) 
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA 
CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

  

  Generats per mecànics, fusters, ferrers… unitats 50

200129  
(Acord Marc) DETERGENTS QUE CONTENEN 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES

litres 100

     
200113  DISSOLVENTS   
  (Acord Marc) Dissolvents líquids   

  
Generats per tallers mecànics: benzina, lubrificants, 
gasoil, , líquid de frens i anticongelants

litres 100

  
Genèrics: antiòxid, alcohols, lubrificants, diluents, 
dissolvents de neteja

litres 100

  Generats a cuines: dissolvents desengreixats litres 100

 160116
Anticongelants (no especial) diferents dels especificats 
al codi 160114

litres 100

200114  ÀCIDS   
  (Acord Marc) Àcids   

  
Productes de neteja: àcid clorhídric (salfumant),  
desincrustant,

litres 100

  
Generats en tallers mecànics: àcid sulfúric (àcid de 
bateries), fixador fotogràfic,  àcids en general (excepte 
àcid pícric)

litres 100

  Generats en laboratoris de fotografia (fixador fotogràfic) litres 100
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Genèrics: àcids en general (excepte àcid pícric que és 
explosiu)

litres 100

  Àcids aplicats en laboratoris de centres escolars litres 100
200115  ÀLCALIS   
  (Acord Marc) Bases   

  
Emprats en neteja: sosa càustica, lleixiu, detergents 
alcalins, desembossadors, amoníac

litres 100

  Laboratori fotogràfic: revelador fotogràfic, litres 100
200119  PLAGUICIDES   

  
(Acord Marc o SIG) Fitosanitaris (productes de 
jardineria)

  

  
Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), 
herbicides (sense clorat sòdic)

litres 100

  
(Servei de promoció pública) Productes comburents 
amb aplicació agrícola

  

  Herbicides amb clorat sòdic, adobs amb nitrits o nitrats litres 100

200133  
BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN 
ELS CODIS SEGÜENTS

  

 160601  Bateries de plom  (bateries de cotxe) unitats 10
 160602 Acumuladors de N-Cd unitats 50
 160603  Piles que contenen mercuri unitats 50

200135  

EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 
200121 I QUE CONTENEN COMPONENTS 
PERILLOSOS siguin generats pel mateix establiment o 

recollits com un punt de recollida comercial obligatori

  

  

(RAEE Categoria A4 Residus d’ofimàtica sense 
pantalla Especials ) Aparells que contenen residus 
especials com tòners, cartutxos de tinta, piles o 
bateries, condensadors amb PCBs, pols 
fosforescent...: CPU, impressores, faxos, 
fotocopiadores, màquines d'es

unitats 50

  

(RAEE Categoria A3 Residus d’ ofimàtica amb pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus pols 
fosforescent, canons electrònics i altres residus 
especials) : televisors i monitors (CRT,LCD,TFT i 
plasma)

unitats 20

200123  

EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN 
CLOROFUOROCARBURS siguin generats pel mateix 
establiment o recollits com un punt de recollida 
comercial obligatori

  

  
(RAEE Categoria 1 Electrodomèstics amb CFC o 
HCFC): frigorífics, congeladors, dispensadors de 
begudes, equips d'aire condicionat

unitats 10

200121  
TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE 
CONTENEN MERCURI siguin generats pel mateix 
establiment o recollits com un punt de recollida 
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comercial obligatori

  
(RAEE Categoria A5 Tubs fluorescents i bombetes de 
baix consum , lluminàries compactes amb llums 
fluorescents o llums de baix consum

unitats 50

  
(Acord Marc) Productes particulars (residus mercurials, 
termòmetres...)

litres 50

  

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS 
ESPECIALS INCLOSOS AL REGLAMENT (a efectes 
de la seva gestió a la deixalleria no s’inclouen els 
pastosos)

  

 150110
(Acord Marc) Envasos buits de residus especials 
contemplats en altres categories

  

  
(Acord Marc) Envasos buits de dissolvents que 
contenen substàncies perilloses

litres 200

  
(Acord Marc) Envasos buits de dissolvents que 
contenen substàncies perilloses

Bidons 
grans

6

  (Acord Marc) Envasos buits d’oli mineral litres 200

  (Acord Marc) Envasos buits d’oli mineral
Bidons 
grans

6

  
(Acord Marc) Envasos buits de resta de REPQ: àcids, 
bases, fitosanitaris, productes comburents...

litres 200

  
(Acord Marc) Envasos buits de resta de REPQ: àcids, 
bases, fitosanitaris, productes comburents...

Bidons 
grans

6

 150110
Envasos buits o amb restes de residus tòxics 
(residus particulars no especificats en altres codis

  

  
Residus d'arsènic (mata-rates), residus mercurials, o 
productes no identificats (d'origen particular)

litres 200

 150111
RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS I ENVASOS 
METÀL·LICS QUE CONTENEN UNA MATRIU 
SÒLIDA I POROSA PERILLOSA

  

  
(Acord Marc) Aerosols buits (d’higiene personal i 
d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, pintura...

litres 100

  (Acord Marc) Bombones i extintors buits   
  Bombones de butà antigues unitats 5
  Bidons de begudes carbòniques unitats 5
  Extintors antics unitats 5
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2.5 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS DE RESIDUS ADMESES A LA DEIXALLERIA 
MÒBIL PER USUARI PARTICULAR O COMERCIAL

Tenint en compte que cada servei municipal de deixalleria mòbil està acompanyat de 
connotacions especials, que depenen de la freqüència del servei, la població del municipi i la 
disposició d’altres serveis de recollida paral·lels (recollida de trastos, accés a la deixalleria 
comarcal...) l’establiment de les quantitats màximes per fracció que els usuaris poden portar a 
cada estada de la deixalleria mòbil es determinarà de forma particular en cada municipi.

Les úniques limitacions que imposa al respecte aquest reglament són:

− Els vehicles aptes per a l’ús de la deixalleria mòbil són els turismes convencionals, sense 
sobrepassar la seva capacitat de càrrega.

− No s’admeten els residus d’esporga i runa
− No s’admeten envasos i embalatges que pertanyen a la recollida selectiva
− No s’admeten bombones de butà.

DISPOSICIÓ FINAL

El present reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província.

Santa Coloma de Farners, X de XXXX de 2013

Salvador Balliu i Torroella 

President

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra:0

Abstencions: 0

102

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



3.9 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de la resolució de 
presidència 2013P160 sobre la delegació de la competència a la Comissió 
Territorial d'Urbanisme per a la tramitació i aprovació de la segona modificació 
del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM LA SELVA"   (PRP2013/291)

Expedient: 2013/509

En data 7 d’octubre de 2013 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la 
resolució de presidència 2013P160 sobre la delegació de la competència a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme per a la tramitació i aprovació de la segona 
modificació del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM LA SELVA"

El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:

Resolució de Presidència
2013P160  

Identificació:
Títol: Delegació de la competència a la Comissió Territorial 

d'Urbanisme per a la tramitació i aprovació de la segona 
modificació del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM LA 
SELVA" 

Expedient: 2013/509       
 
Relació de fets:

En data 25 de setembre i mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2.274 se’ns 
han tramès dues còpies de la “Segona modificació puntual del Pla parcial 
plurimunicipal del sector CIM – la Selva”, document redactat i promogut per l’empresa 
pública Centrals i Infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques 
(CIMALSA), instant-nos a delegar la competència de la seva aprovació a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona talment com s’ha fet en anteriors figures de 
planejament que han afectat aquest mateix àmbit.

Aquesta modificació afecta parcialment l’àmbit del Pla Parcial del CIM la Selva, el qual 
fou definitivament aprovat en data 15 de juny de 2003 per Resolució de l’Honorable 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 3921 de 9 de juliol de 
2003).

Posteriorment, aquest Pla Parcial va ser modificat en l’àmbit de la parcel•la 1, 
modificació que també fou definitivament aprovada pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, concretament mitjançant Resolució de data 28 de març de 2007.
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Fonaments de dret:

La documentació presentada per CIMALSA afecta parcialment l’àmbit del CIM – la 
Selva essent aquest un sector urbanístic que s’ubica, simultàniament, en els municipis 
de Riudellots de la Selva i de Vilobí d’Onyar, ambdós a la comarca de la Selva.

Els objectius d’aquesta modificació es limiten a donar compliment als requeriments de 
l’informe desfavorable emès per la Direcció General d’Aviació Civil de data 18 d’abril 
de 2007 el qual va ser emès amb posterioritat a l’aprovació de la 1a. modificació 
puntual del sector.

Això suposa tan sols incorporar el plànol identificatiu de les servituds aeronàutiques 
vigents, el plànol de petjades sonores que es desprèn del vigent Pla Director de 
l’Aeroport de Girona i modificar l’article 14 de la normativa del Pla Parcial per tal de 
incloure-hi també les referències a les servituds aeronàutiques i afeccions acústiques, 
sense que en cap moment es modifiqui cap dels paràmetres urbanístics principals ni, 
per tant, s’incrementin les edificabilitats vigents contemplades.

D’acord amb l’article 85.2.a del Decret Legislatiu 1/2010 (parcialment modificat per la 
Llei 3/2012) i atès que es tracta d’un pla urbanístic derivat que afecta a diferents 
municipis d’una mateixa comarca, la competència per a la seva aprovació inicial i 
provisional recau en el Consell Comarcal de la Selva.

No obstant això i per circumstàncies diverses, tant la tramitació i aprovació del Pla 
Parcial original (de l’any 2003) com la tramitació i aprovació de la 1a. modificació del 
Pla (de l’any 2007) foren delegades, mitjançant sengles resolucions de presidència, a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Resolució:
Per tant resolc,

Primer.- Sol•licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que es faci càrrec 
de la segona modificació puntual del Pla Parcial plurimunicipal del Sector “CIM LA 
SELVA”, amb expressa renúncia del Consell Comarcal de la Selva a la competència 
reconeguda a l’article 85.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010 (parcialment modificat per la 
Llei 3/2012). 

Segon.- Comunicar aquesta resolució als ajuntaments de Riudellots de la Selva i de 
Vilobí d’Onyar, pel seu coneixement i efectes corresponents. Així mateix, notificar 
aquesta resolució a CIMALSA, promotora del corresponent instrument de planejament. 
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Tercer.-  Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Consell Comarcal, en el proper 
ple que es porti a terme. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra:0

Abstencions: 0

El President, Sr. Salvador Balliu, proposa alterar l’ordre de les propostes, per tal de 
permetre el vot dels consellers que cessen, i el Ple ho accepta per unanimitat. 

5. MOCIONS

5.1 Moció de suport a l'Ajuntament de Sils per l'execució del projecte de millora 
de la carretera GI-555 (PRP2013/295)

Expedient: 2013/606 

Relació de fets:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, el dia 22 d’octubre de 2013, va 
adoptar un acord en els termes següents:

Fa més de quatre anys que s’ha redactat el projecte de millora de la GI-555 per la 
Direcció General de Carreteres, sense que s’hagi iniciat la tramitació administrativa per 
a l’adjudicació de les obres

De manera constant i periòdica es reben notícies dels accidents que es produeixen a 
la carretera GI-555, sense que ningú adoptiu cap tipus de mesura per reduir la 
sinistralitat.

Aquesta situació és inacceptable i cal que s’adoptin mesures de manera urgent, ja que 
l’estat de la via no permet absorbir el dens trànsit que suporta.
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Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents,

Primer.- Donar suport a l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils pel 
que es requereix la urgent execució del projecte de millora de la GI-555 a la Direcció 
General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Carreteres, i als 
municipis afectats.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat 

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

3.10 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. José Martínez Herrera  
(PRP2013/318) 

Expedient: 2011/2360

Relació de fets:

El senyor José Martínez Herrera ha presentat la dimissió com a conseller comarcal, 
d’acord amb el seu escrit de data 10 de desembre de 2013 i registre d’entrada 2929, 
pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), al Consell 
Comarcal de la Selva.
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Fonaments de dret:

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El primer suplent del grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
és el Sr. Antoni Ronda Rodríguez .

Acords:

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. José Martínez Herrera com a 
conseller comarcal pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-
PM) , i agrair-los la seva tasca i participació.

Segon. Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Antoni Ronda Rodríguez 
com a consellers comarcals, en substitució del Sr. José Martínez Herrera.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0
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3.11 Acceptació de la dimissió de consellers comarcals: Enric Martínez Maiz i 
Jaume Fontanet Masferrer  (PRP2013/319)

Expedient: 2011/2360

Relació de fets:

El senyor Jaume Fontanet Masferrer ha presentat la dimissió com a conseller 
comarcal, d’acord amb el seu escrit d’11 de desembre de 2013 i registre d’entrada 
2936, pel grup Partit Popular (PP), al Consell Comarcal de la Selva.

El senyor Enric Martínez Maiz ha presentat la dimissió com a conseller comarcal, 
d’acord amb el seu escrit d’11 de desembre de 2013 i registre d’entrada 2937, pel grup 
Partit Popular (PP), al Consell Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret:

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El primer suplent del grup Partit Popular (PP) és el Sr. Jordi Jaldón Juan

El segon suplent del grup Partit Popular (PP) és el Sr. Celestino Lillo Luna.

Acords:

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:

Primer. Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. Jaume Fontanet Masferrer i del 
Sr. Enric Martínez Maiz com a consellers comarcals pel grup Partit Popular (PP), i 
agrair-los la seva tasca i participació.

Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Jordi Jaldón Juan i el Sr. 
Celestino Lillo Luna com a consellers comarcals, en substitució del Sr. Jaume 
Fontanet Masferrer i el Sr. Enric Martínez Maiz.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions

108

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

e43ff19392e64cf68578ed9fc0d443b5001



No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra:0

Abstencions: 0

3.12  Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. Moisès Garcia i Milans 
(PRP2013/321)

Expedient: 2011/2360

Relació de fets:

El senyor Moisès Garcia i Milans ha presentat la dimissió com a conseller comarcal, 
d’acord amb el seu escrit de data 11 de desembre de 2013 i registre d’entrada 2935, 
pel grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (Esquerra – AM), al 
Consell Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret:

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El primer suplent del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(Esquerra – AM) és la Sra. Isabel Lozano i Ruiz .

Acords:

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. Moisès Garcia i Milans com a 
conseller comarcal pel grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(Esquerra – AM), i agrair-los la seva tasca i participació.

Segon. Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament de la Sra. Isabel Lozano i Ruiz 
com a consellers comarcals, en substitució del Sr. Moisès Garcia i Milans.

Esmenes
No n’hi ha
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Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat 

Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

6. PRECS I PREGUNTES

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
 El president 

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 18 de març de 2014

La secretària
Santa Coloma de Farners, 18 de març de 2014
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