ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2012/2
Caràcter: Ordinària
Data: 19 de juny de 2012
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18.30 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Robert Fauria Danés (CIU), president
Josep Valls Méndez (CIU), conseller portaveu
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller
Salvador Balliu Torroella (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
M. Alba Serra Gràcia (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), conseller
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
José Martinez Herrera (PSC-PM) , conseller
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) , conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Josep Manel Verde Tejero (PSC-PM), conseller
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Moisès Garcia i Milans (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Joan Colomer Llinàs (I-Selva), conseller portaveu
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Jaume Salmeron Font (I-Selva), conseller
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
S’excusen:
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Aquest document és còpia autèntica de l'original que ha estat signat electrònicament, i podeu consultar la seva
autenticitat introduint el codi de verificació a l'enllaç següent:
https://seu.selva.cat/verificador

c2d480ca70884550a2909edb7f49ae7d001

Intervé com a secretari el Sr. Marià Vilarnau Massa, amb l’assistència de l’interventor,
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs
Gómez.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
- PLE2012/1 Ordinària 20/03/2012
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat
3. Propostes d’acord
3.1 Aprovació del reglament del servei de l'Agència Comarcal d'Energia de la Selva
(PRP2012/114)
3.2 Implantació del Servei de Suport al Desenvolupament Territorial (PRP2012/142)
3.3Aprovació inicial del Pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca de
la Selva (PRP2012/143)
3.4 Aprovació del reglament comarcal del servei de recollida, transport i tractament de residus
municipals de neteja viària i neteja de les platges (PRP2012/144)
3.5 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit núm. 1/2012
(PRP2012/147)
3.6 Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria d'uns ingressos de dret
públic locals de l'Ajuntament d'Hostalric (PRP2012/153)
4. Propostes urgents
4.1 Aprovació definitiva de la modificació i/o establiment de l'ordenança preu públic núm.: P-03:
menjador escolar. Proposta de revisió del preu de menjador escolar del curs 2012/2013 per a
alumnes eventuals (PRP2012/159)
4.2 Aprovació definitiva de la modificació del reglament de menjador escolar (PRP2012/163)
5. Mocions
5.1 Moció de suport a la construcció d'una residència per la gent gran-geriàtric de la zona TerBrugent (PRP2012/135)
5.2 Moció relativa a l'assumpció de les competències municipals derivades de l'aplicació de la
llei de protecció dels animals i l'establiment d'un sistema de finançament destinats als ens
locals per a la seva aplicació (PRP2012/134)
5.3 Moció del Grup Comarcal ISelva (Independents de La Selva) d'adhesió als actes de
commemoració dels 300 anys de la Guerra de Successió i recuperació dels espais històrics a la
comarca (PRP2012/156)
5.4 Moció de suport als Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa
ordinària (PRP2012/155)
6. Precs i preguntes
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Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de
formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat
prèviament als consellers:
- PLE2012/1 Ordinària 20/03/2012
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat.
2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de Permanent del Ple
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple
següents:
CPPLE2012/5 Ordinària 21/02/2012
1. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu pel projecte
tècnics compartits de joventut,any 2012 (PRP2012/44)
2. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Brunyola pel projecte de tècnics
compartits de joventut,any 2012 (PRP2012/45)
3. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí pel
projecte de tècnics compartits pel projecte de tècnics compartits de joventut, any 2012
(PRP2012/48)
4. Conveni amb l’ajuntament de Fogars de la Selva pel projecte tècnics compartits de
joventut, any 2012 (PRP2012/49)
5. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de la Cellera de Ter pel projecte tècnics
compartits de Joventut, any 2012 (PRP2012/50)
6. Conveni entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el Consell
Comarcal de la Selva per a l’adhesió al servei E-Notum (PRP2012/42)
7. Relacions amb el Consorci de Normalització Lingüística any 2012 (PRP2012/38)
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8. Proposta amb relació a un expedient de revocació en relació amb una sanció
imposada per no donar informació d’un sou (expedient administratiu núm.
002890/2011) (PRP2012/46)
9. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per
Vodafone España S.A i encàrrec de defensa jurídica de l’Ajuntament de Sant Hilari
Sacalm (PRP2012/39)
10. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu i encàrrec de defensa
jurídica de l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm en referència al procediment abreujat
282/2011 interposat per Vodafone España S.A. (PRP2012/40)
11. Interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada per la
directora del SOC de 29 de desembre de 2011 per la qual s’inadmet el requeriment
previ interposat pel Consell Comarcal contra la resolució de 4 de març de 2011 de
revocació parcial de la subvenció atorgada per al projecte Escola Taller “La Selva III” i
UPD “La Selva, comarca de l’aigua” i encàrrec d’assistència jurídica (PRP2012/47)
12. Requeriment a l'ACA per l'execució d'obres de reforma de l'EDAR d'Anglès
CPPLE2012/6 Ordinària 06/03/2012
1. Aprovació del nou pla de gestió de residus municipals del municipi de Sils per a
l’any 2012 (PRP2012/66)
2. Compareixença en un recurs contenciós administratiu i encàrrec d’assistència
jurídica (recurs 2/2012 – Jutjat núm. 1 Girona) (PRP 2012/70)
CPPLE2012/7 Ordinària 20/03/2012
1. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’aplicació del Fons de Cooperació
Local - Tram municipal entre l'Ajuntament de Riudarenes i el Consell Comarcal de la
Selva any 2010 (PRP2012/79)
2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Riudarenes per a
l’aplicació de les liquidacions del servei de gestió tributària a la compensació de deutes
(PRP2012/80)
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Arbúcies, per a la redacció de la memòria valorada del projecte de "ruta
de la Tordera" (PRP2012776)
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, el
Consell Comarcal de la Selva, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Societat Comercial
Urbana Caldes, SL en la seva condició de promotor del Pla Parcial de la Riera,
subsector A, sector Sud R1 (PRP2012/77)
5. Document de compromís entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i el Consell
Comarcal de la Selva en matèria de gestió cadastral (PRP2012/73)
6. Extinció del contracte per les auditories de menjador escolar (PRP2012/78)
7. Aprovació de la declaració ambiental de l’any 2010 (PRP2012/83)
8. Aprovació dels objectius mediambientals que adopta el Consell Comarcal de la
Selva per a l’any 2012 (PRP2012/84)
9. Acceptació de l’encàrrec de redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Sant Hilari (PRP2012/91)
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CPPLE2012/8 Ordinària 03/04/2012
1. Redacció del pla d’autoprotecció de la llar d’infants municipal de Sils (PRP2012/94)
2. Redacció del Pla d’autoprotecció de la llar d’infants municipal de Maçanet de la
Selva (PRP2012/92)
3. Redacció del pla d’autoprotecció del pavelló municipal de Sils (PRP2012/95)
4. Redacció del projecte de reforma parcial de l’antic col·legi Josep Boada de
Riudarenes (PRP2012/93)
5. Capacitat de tractament de l'EDAR de Breda per assumir la connexió contemplada
en el projecte d’urbanització del Pla Parcial Cal Gall i Cal Xec (PRP2012/90)
6. Conveni de col·laboració entre la DG de Joventut, l’ajuntament de Santa Coloma de
Farners i el Consell Comarcal de la Selva per l'Oficina Jove de la Selva per a l’any
2012 (PRP2012/99)
7. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per Cristian
Fajardo Moreno (PRP2012/98)
CPPLE2012/9 Ordinària 17/04/2012
1. Conveni de col·laboració amb l'ajuntament d'Amer pel projecte de tècnics compartits
de joventut any 2012 (PRP2012/103)
2. Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Massanes pel projecte tècnics
compartits de joventut any 2012 (PRP2012/102)
3. Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de St. Hilari Sacalm pel projecte de
tècnics compartits de joventut any 2012 (PRP2012/100)
4. Acceptació de la proposta de l’empresa TEISA d’horaris i recorreguts del servei de
transports de viatgers a la demanda telefònica per a l’any 2012 a la Selva
(PRP2012/105)
5. Convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge i el Consell Comarcal de la
Selva relatius a l'oficina d'habitatge i la borsa de mediació per al lloguer social de la
comarca de la Selva (PRP2012/109)
6. Redacció del Pla d'autoprotecció del teatre municipal de Lloret de Mar
(PRP2012/106)
7. Aprovació del Pla de gestió de residus municipals i acceptar la delegació de
competències en matèria de gestió de residus de l'Ajuntament d'Osor (PRP2012/104)
8. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de correspondència
(PRP2012/107)
9. Nomenament d'un vocal de la Junta Pericial de cadastres immobiliaris rústics del
municipi d'Osor (PRP2012/108)
10. Segona prorroga del conveni amb l’Empresa Estatal de Correus i Telègrafs
Intervencions
No n’hi ha
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2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
Núm. 2012G37
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Núm. 2012G38
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G39
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE MASSANES
Núm. 2012G40
TRANSFERÈNCIA DE 10.404 € ALS AJUNTAMENTS DE BLANES I LLORET DE
MAR. PROJECTE “NOVES EINES PER A LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES:
GESTIÓ DE PERSONES I RESPONSABILITAT SOCIAL”.
Núm. 2012G41
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA A ADSCRIURE A LA
XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L’OCUPACIÓ (XARXA-SIO)
Núm. 2012G42
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA EL SR. CARLES FITÉ I GABARRO DE
LA CASA DE COLÒNIES CAN SOLÀ DE VILOBÍ D'ONYAR PER UN FALTA GREU A
L'ACTIVITAT
Núm. 2012G43
OBRES PER EL BUIDAT DE LA SEGONA LÍNEA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC DE
L'EDAR D'ANGLÈS I LA CELLERA DE TER
Núm. 2012G44
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB NORA SA, PER A LA COL·LABORACIÓ
PER A LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES
Núm. 2012G45
CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS T-INNOVA. ANY 2012
Núm. 2012G46
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ D'UN VETERINARI
PEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE LA SELVA
Núm. 2012G47
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Núm. 2012G48
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE BREDA
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Núm. 2012G49
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
Núm. 2012G50
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Núm. 2012G51
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE RIUDARENES
Núm. 2012G52
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
Núm. 2012G53
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G54
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Núm. 2012G55
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012G56
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G57
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE BLANES
Núm. 2012G58
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA FRECARN, SA DE MAÇANET DE LA
SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G59
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRER
Núm. 2012G60
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REPARACIÓ DE LA FURGONETA
DEL CAAS CITROEN JUMPER MATRÍCULA 4605 GFK
Núm. 2012G 61
REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA DE LA SRA.
AMÈLIA CAROD QUILES
Núm. 2012G 62
DEVOLUCIÓ D’AVAL PRESNTAT PER L’EMRPESA COMSA COM A GARANTIA
PER A LA GESTIÓ DE LES RUNES I ALTRES RESIDUS GENERATS EN L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU MODULAR A LA PARCEL·LA 3 DEL SECTOR CIM “LA
SELVA”
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Núm. 2012G 63
SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR.DAVID CALVO COROMINA
Núm. 2012G64
CONTRACTE D'OBRES MENORS PER A L'EXECUCIÓ DE DIVERSES MILLORES A
L'INTERIOR DE LA MACRODEIXALLERIA I ESCOLA MEDI AMBIENTAL DE SANTA
COLOMA DE FARNERS.
Núm. 2012G65
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE D’ANGLÈS
Núm. 2012G66
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA EL SR. CARLES FITÉ I GABARRÓ DE
LA CASA DE COLÒNIES CAN SOLÀ DE VILOBÍ D'ONYAR PER UNA FALTA GREU
A L'ACTIVITAT
Núm. 2012G67
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Núm. 2012G68
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Núm. 2012G69
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
Núm. 2012G70
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012G71
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA FRISELVA, SA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA XARXA
DE SANEJAMENT
Núm. 2012G72
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G73
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Núm. 2012G74
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA
METODOLOGIA E+D+R A 2 EMPRESES DE SANTA COLOMA DE FARNERS, EN
EL MARC DEL PROGRAMA CENTRO DE APOYO A EMPRENDEDORES
Núm. 2012G75
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE BREDA
Núm. 2012G76
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
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Núm. 2012G77
RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE APROVAT PER A LA
SENYALITZACIÓ DELS SENDERS LOCALS DE VIDRERES, SEGONS
PRESSUPOST APROVAT EN DATA 17/05/2011
Núm. 2012G 78
RESOLUCIÓ RELATIVA A UNES AL·LEGACIONS EFECTUADES CONTRA LA
RESOLUCIÓ D’INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE
SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000201/2011)
Núm. 2012G79
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA FRIT RAVICH, SL DE MAÇANET DE LA SELVA
Núm. 2012G80
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA FLISA CATALUNYA, SAU DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G81
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA PRODUCTOS CONCENTROL ,SA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G82
RESOLUCIÓ RELATIVA A UN RECURS INTERPOSAT CONTRA UN EXPEDIENT
SANCIONADOR PER NO DONAR INFORMACIÓ D'UN SOU (000143/2011)
Núm. 2012G83
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000212/2011)
Núm. 2012G84
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000214/2011)
Núm. 2012G85
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000221/2011)
Núm. 2012G86
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000216/2011)
Núm. 2012G87
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000209/2011)
Núm. 2012G88
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000223/2011)
Núm. 2012G89
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000193/2011)
Núm. 2012G90
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000202/2011)
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Núm. 2012G91
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000215/2011)
Núm. 2012G92
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000219/2011)
Núm. 2012G93
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000218/2011)
Núm. 2012G94
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000222/2011)
Núm. 2012G95
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Núm. 2012G96
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Núm. 2012G97
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA ESCORXADOR DE BREDA, SL DE BREDA
Núm. 2012G98
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS DE DISPOSITIUS MÒBILS
D'IMPOSICIÓ DE DENÚNCIES (PDA BLANES)
Núm. 2012G99
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA D’ANGLÈS
Núm. 2012G 100
PAGAMENT DEL CÀNON ALS CENTRES QUE GESTIONA EL MENJADOR EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. CURS 2011/2012
Núm. 2012G101
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARÇ
Núm. 2012G102
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE
SERVEI D’ASSISTÈNCIA, SUPORT ADMINISTRATIU I ASSESSORAMENT
ESPECIALITZAT AL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, AL SERVEI D’INSPECCIÓ
TRIBUTÀRIA I AL SERVEI DE GESTIÓ CADASTRAL DEL CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA
Núm. 2012G103
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE BREDA
Núm. 2012G104
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Núm. 2012G105
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Núm. 2012G106
RECTIFICACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARÇ
Núm. 2012G107
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
D'ARQUITECTURA I OBRA CIVIL.

DE

CONSULTORIA

EN

MATÈRIA

Núm. 2012G108
CONCESSIÓ DE COMPACTACIÓ DEL PERMÍS DE LACTÀNCIA DE LA SRA.
ESTEFANIA SANCHEZ ORTEGA.
Núm. 2012G109
CONTRACTE DE SERVEIS D’EXPLOTACIÓ DE
REQUERIMENT A SOCAMEX (ANTIC EXPLOTADOR)

L'EDAR

HOSTALRIC:

Núm. 2012G110
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA D'ANGLÈS PER
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G111
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000225/2011)
Núm. 2012G112
CONTRACTE MENOR
D'URBANISME.

DE

SERVEIS

DE

CONSULTORIA

EN

MATÈRIA

Núm. 2012G113
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONSULTORIA EN MATÈRIA DE
VALORACIONS DE FINQUES.
Núm. 2012G114
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Núm. 2012G115
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Núm. 2012G116
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
Núm. 2012G117
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
Núm. 2012G118
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
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Núm. 2012G119
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012G120
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G121
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL SELECCIÓ DE DOS PEONS
PER CONCURS OPOSICIÓ
Núm. 2012G122
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CREU ROJA PER A LA GESTIÓ DE
SERVEI DE SALUT DE L'OFICINA JOVE DE LA SELVA
Núm. 2012G123
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA PER A
LA SELECCIÓ D'UN/A FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA AMB CATEGORIA
D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA A ADSCRIURE AL PROGRAMA "DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE BLANES"
Núm. 2012G124
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000010/2012)
Núm. 2012G125
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000011/2012)
Núm. 2012G126
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000012/2012)
Núm. 2012G127
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000013/2012)
Núm. 2012G128
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000014/2012)
Núm. 2012G129
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000015/2012)
Núm. 2012G130
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000016/2012)
Núm. 2012G131
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000017/2012)
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Núm. 2012G132
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000018/2012)
Núm. 2012G133
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000019/2012)
Núm. 2012G134
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000020/2012)
Núm. 2012G135
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000021/2012)
Núm. 2012G136
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000022/2012)
Núm. 2012G137
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000023/2012)
Núm. 2012G 138
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000024/2012)
Núm. 2012G139
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000025/2012)
Núm. 2012G140
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000026/2012)
Núm. 2012G141
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000027/2012)
Núm. 2012G142
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000028/2012)
Núm. 2012G143
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000029/2012)
Núm. 2012G144
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000030/2012)
Núm. 2012G145
ENCÀRREC URGENT DE REALITZACIÓ DE SERVEIS A L’EXPLOTADOR DE
L'EDAR HOSTALRIC
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Núm. 2012G 146
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000031/2012)
Núm. 2012G147
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000032/2012)
Núm. 2012G148
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000033/2012)
Núm. 2012G149
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000034/2012)
Núm. 2012G150
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000035/2012)
Núm. 2012G151
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000036/2012)
Núm. 2012G152
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000037/2012)
Núm. 2012G153
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000038/2012)
Núm. 2012G154
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000039/2012)
Núm. 2012G155
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000040/2012)
Núm. 2012G156
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000041/2012)
Núm. 2012G157
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000042/2012)
Núm. 2012G158
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000043/2012)
Núm. 2012G159
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000044/2012)
Núm. 2012G160
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT DE BREDA
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Núm. 2012G161
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Núm. 2012G162
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Núm. 2012G163
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G164
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES D’ABRIL
Núm. 2012G165
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A L’ADAPTACIÓ DE LES E-RUTES A LA
PLATAFORMA IPHONE
Núm. 2012G166
CONCESSIÓ DE BESTRETA A LA SRA. DOLORS GARCIA MOLINA
Núm. 2012G167
APROVACIÓ PLA ANUAL DE VACANCES ANY 2012
Núm. 2012G168
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L'ASSESSORAMENT EN LA
DETERMINACIÓ DEL DÈFICIT O SUPERÀVIT D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL
SEC 95, PER A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011 DEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
Intervencions
No n’hi ha
2.3 Dació de compte de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:
Núm.: 2012P19
CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE 3 PLACES DE TÈCNICS
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL EN RÈGIM DE FUNCIONARIS INTERINS ADSCRITS
AL PROGRAMA PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012
Núm. 2012P20
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM D’UN ENCÀRREC DE
DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 231/2011
Núm. 2012P21
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM D’UN ENCÀRREC DE
DEFENSA JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 282/2011
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Núm. 2012P22
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL.
Núm. 2012P23
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 103/2012
Núm. 2012P24
AJUT A L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE TOSSA DE MAR
Núm.: 2012P25
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA A
ADSCRIURE A LA XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L’OCUPACIÓ (XARXASIO). CONTRACTACIÓ
Núm. 2012P26
ADQUISICIÓ DE XAPES SERIGRAFIADES PELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA
SELECTIVA: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Núm. 2012P27
RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA CONNEXIÓ DE LES AIGÜES
RESIDUALS PROCEDENTS DEL POLÍGON LES FERRERIES DE CAMPLLONG A
L'EDAR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012P28
SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT
L’IMPREMTA PAGÈS, SL A L'EDAR D’ANGLÈS.

AMB

CAMIÓ

CISTERNA

DE

Núm. 2012P29
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE FOMENT DE
LA "CREATIVACIÓ" COM A EINA PER A LA GENERACIÓ D’UN ECOSISTEMA DE
COMPETITIVITAT PER A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA A LA COMARCA DE LA
SELVA: ADJUDICACIÓ
Núm. 2012P30
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT DE L’EMPRESA
PROGUST, SL A L'EDAR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012P31
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011
Núm. 2012P32
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA
REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS EL PARC NATURAL DEL MONTSENY
Núm. 2012P33
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’UN SELECCIÓ DE DOS PEONS
PER CONCURS OPOSICIÓ
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Núm. 2012P34
RENÚNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PERÍODE 2010-2011. ORDRE IRP/175/2010
Núm. 2012P35
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. TRANSPORT
ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2011/2012
Núm. 2012P36
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA BECA DE
RECERCA I TROBADA D’ENTITATS
Núm. 2012P37
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’EDICIÓ DEL
LLIBRE "HOMES I DONES DE LA SELVA"
Núm. 2012P38
AJUT A L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTA DE BLANES
Núm. 2012P39
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL.
Num. 2012P40
ADDENDA DE REGULARITZACIÓ ECONÒMICA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, CURS 2010-2011
Núm. 2012P41
CONTRACTE DE
ADJUDICACIÓ

SERVEIS

D’EXPLOTACIÓ

AL

DE

CONVENI

L'EDAR

AMB

EL

HOSTALRIC:

Núm. 2012P42
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT RAFAEL CAMPALANS PER A LA
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DE L’ALUMNE SEBASTIAN
BEJENARU
Núm. 2012P43
SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT DE L’EMPRESA ALUMINIUM 22, SL A
L'EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA.
Núm. 2012P44
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MAÇANET DE LA SELVA, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA I LA SOCIETAT COMERCIAL URBANA CALDES, SL EN LA
SEVA CONDICIÓ DE PROMOTOR DEL PLA PARCIAL DE LA RIERA, SUBSECTOR
A SECTOR SUD R1
Núm. 2012P45
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SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 153/2012
Núm. 2012P46
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE BRUNYOLA D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 137/2012
Núm. 2012P47
ADQUISICIÓ DE XAPES SERIGRAFIADES PELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA
SELECTIVA: ADJUDICACIÓ
Núm. 2012P48
PAGAMENT A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE LES OBRES DE REPARACIÓ
D’URGÈNCIA DEL TALÚS EST DEL CASELL DE MONTSORIU (FASE IVB4)
Núm. 2012P49
ADQUISICIÓ DE BOSSES PER A LA RECOLIIDA SELECTIVA: APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT
Núm. 2012P50
PRÒRROGA DE LA RELACIÓ LABORAL DE LA SRA. INÉS ESTEVE MONTAGUT
Núm. 2012P51
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA AMB CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
A ADSCRIURE AL PROGRAMA "DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BLANES"
Núm. 2012P52
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE BLANES D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 201/2012-J
Núm. 2012P53
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE BLANES D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECUS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 266/2012-L
Núm. 2012P54
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE BRUNYOLA D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 173/2012
Núm. 2012P55
SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA DEL CIAB PEL NOMENAMENT EN
COMISSIÓ CIRCUMSTANCIAL D’UN FUNCIONARI D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER
ESTATAL PER TAL ASSISTEIXI A LES SESSIONS QUE CELEBRI LA JUNTA
GENERAL DEL CIAB
Núm. 2012P56
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 198/2012-E
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Núm. 2012P57
CONCESSIÓ DE LES AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT. CURS 2011/12
Núm. 2012P58
SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT A L'EDAR DE SILS- VIDRERES DE
L’EMPRESA CAPDEVILA GERMANS, S.A.
Núm. 2012P59
APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT D’ACORD AMB LA LLEI 15/1999,
DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Núm. 2012P60
SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE L’EMPRESA
ANEMIPERE, SL A L'EDAR DE SILS- VIDRERES
Núm. 2012P61
AJUT A L’ASSOCIACIÓ TORNA EN SERRALLONGA!!
Núm. 2012P62
AJUT A L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR PER A LA FIRA DE LA BOTIFARRA
DOLÇA
Núm. 2012P63
AJUT A L’ASSOCIACIÓ DEL VIA CRUCIS VIVENT DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012P64
AJUT A L’ASSOCIACIÓ CINEMATOGRÀFICA NANOOK DE VIDRERES
Núm. 2012P65
PÒLISSA DE CRÈDIT PER L’ANY 2012
Núm. 2012P66
SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT DE LES
COMARQUES GIRONINES, ADREÇADES A CONSELLS COMARCALS O
CONSORCIS DE BENESTAR SOCIAL.
Núm. 2012P67
ADQUISICIÓ DE XAPES SERIGRAFIADES PELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA
SELECTIVA: ADJUDICACIÓ
Núm. 2012P68
AJUT ALS PREMIS LITERARIS RECVLL DE BLANES
Núm. 2012P69
AJUT A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS D'OSOR PER LA 9ENA
FIRA DEL SENGLAR D'OSOR
Núm. 2012P70
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL.
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Núm. 2012P71
MODIFICACIÓ D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT A L'EDAR D'ANGLÈS DE
L’EMPRESA ANTEX, SA
Núm. 2012P72
REQUERIMENT D’ADEQUACIÓ A L’EMPRESA
L’AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ DE L’EDAR

ANGLÈS

TÈXTIL,

SA

A

Núm. 2012P73
ADQUISICIÓ DE BOSSES PER A LA RECOLIIDA SELECTIVA: ADJUDICACIÓ
Núm. 2012P74
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Núm. 2012P75
SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE BLANES D’UN ENCÀRREC DE DEFENSA
JURÍDICA - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 179/2012- CH
Núm. 2012P76
CONVOCATÒRIA BECA DE RECERCA 2012: ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Núm. 2012P77
RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE SILS DE L’EMPRESA CAPDEVILA GERMANS, SA.
Intervencions:
El Sr. Joan Salmerón pregunta en relació al contingut d’una empresa per calcular el
superàvit o dèficit pressupostari en termes SEC 95.
El gerent del Consell respon que es tracta d’obtenir informació comptable en relació al
resultat comptable en termes de comptabilitat europea.
El Sr. Salmerón pregunta si és imprescindible realitzar aquest càlcul.
L’interventor exposa que s’ha fet aquesta despesa per donar un assessorament a
l’àrea d’intervenció en aquest àmbit.
El Sr. Josep Romaguera pregunta en relació si es compleix la protecció de dades en la
tramesa d’informació als interessats.
El secretari respon que les dades que es faciliten als consellers es fa sota la obligació
de confidencialitat dels consellers i del deure de secret en relació a les dades
personals. Però les dades que es publiquen o faciliten a tercers són tractades per tal
d’eliminar les vinculacions de dades personals que hi figuren.
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2.4 Dació de compte sentències judicials
1.- Sentència 76/2012 de 7 de març de 2012
Procediment abreujat 487/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Jordi Madrenys Brunet
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima el recurs presentat contra una comprovació limitada de l’ICIO
d’una obra de Vidreres.
2.- Interlocutòria 12 de desembre de 2011
Extensió d’efectes de sentència- Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Recurrent: Ajuntament de Maçanet i Consell Comarcal de la Selva
Demandat: Administració General de l’Estat
Decisió: Desestima l’extensió dels efectes de la sentència en relació a IBI de
l’autopista.
3.- Interlocutòria 37/2011 de 23 de febrer de 2012
Procediment ordinari 285/2011- Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona
Recurrent: Sagemar SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Declara la caducitat del recurs interposat per l’empresa per no haver presentat
la demanda dins de termini.
4.- Sentència 47/2012 de 22 de març de 2012
Procediment abreujat 270/2010- Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona
Recurrent: Cristina Arnaiz Larson
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs interposat i declara la nul·litat de la declaració de
responsabilitat subsidiària de la demandant en relació a l’impagament de les quotes de
conservació de l’empresa Constructora Montnegre SA
5.- Sentència 81/2012 de 24 d’abril de 2012
Procediment abreujat 35/2012- Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Discoser distribucion comercial
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Finalitza el procediment per satisfacció extraprocessal.
6.- Sentència 139/2012 de 16 de maig de 2012
Procediment abreujat 75/2012- Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Cristina Fajardo Moreno
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima el recurs presentat contra un procediment de recaptació d’uns
tributs de l’Ajuntament de Sils.
7.- Sentència 441/2012 de 24 d’abril de 2012
Recurs d’apel·lació 212/2011- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Recurrent: Entitat urbanística de conservació de la Creu de Lloret
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
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Decisió: Desestima el recurs presentat contra la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós 1 de Girona per la qual es ratificava la obligació d’aquesta entitat
urbanística de pagar la taxa per la prestació del servei d’executiva del Consell
Comarcal.
Intervencions
No n’hi ha
2.5 Dació de compte dels informes de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la
morositat
a) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al
Condell Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

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

ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT
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Número de factures pendents de pagar a 31-3-2012 que
incumpleixen el Termini de pagament
194

Import
3.479.565,92 €

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

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 31 de març de 2012, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de
pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT

Número de factures pendents de pagar a 31-3-2012 que
incumpleixen el Termini de pagament
5

Import
7.847,79€
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Intervencions
No n’hi ha
3. PROPOSTES D'ACORD
3.1 Aprovació del reglament del servei de l'Agència Comarcal d'Energia de la
Selva (PRP2012/114)
Exp. núm.: 2012/643
Relació de fets
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva que va tenir lloc el
dia 15 de maig de 2012, va aprovar inicialment els documents de l'expedient de la
implantació del servei de de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, consistents
en la memòria justificativa i el projecte d'establiment que estableix el règim jurídic del
servei de l’Agència Comarcal de l’energia de la Selva i en base a aquests documents,
aprovar inicialment l'establiment del servei esmentat.
Així mateix, també es va acordar determinar la forma de prestació del servei com a
gestió directe de l’ens local.
Vist que el Ple és l’òrgan competent per aprovar el reglament del servei.
Fonaments de dret
Són d’aplicació els articles 159 i ss i 164 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és el ple del Consell Comarcal de
conformitat amb l’article 14.2 lletres c) i j) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal.
Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple, per a la seva
aprovació, si escau, la següent proposta d’acord
Primer.- Aprovar inicialment el reglament que estableix el règim jurídic del servei de
l’Agència Comarcal de l’energia de la Selva.
Segon.- Sotmetre l'expedient complert a informació pública durant el termini de trenta
dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
mitjà de comunicació escrita diària, i al tauler d'edictes, perquè les persones
interessades puguin examinar l'expedient, i formular les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser
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resoltes pel Ple del Consell Comarcal de la Selva. En cas contrari, l'expedient quedarà
aprovat definitivament, sense necessitat d'un nou acord.
Tercer.- El reglament regulador aprovat entrarà en vigor una vegada publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local. Igualment, s'ha d'inserir al tauler d'edictes de la Corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí
Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el president.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
3.2 Implantació
(PRP2012/142)

del

Servei

de

Suport

al

Desenvolupament

Territorial

Exp. núm.: 2012/842
Relació de fets
Vistos els documents integrants de l’expedient d’implantació del servei de Suport al
Desenvolupament Territorial, consistents en:
-

Memòria de justificació del servei,
Projecte de l’establiment,
Proposta de reglament del servei

Fonaments de dret
Són d’aplicació els articles 159 i ss i 164 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és el ple del Consell Comarcal de
conformitat amb l’article 14.2 lletres c) i j) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal.
Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple, per a la seva
aprovació, si escau, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment els documents de l'expedient de la implantació del servei,
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consistents en la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament que
estableix el règim jurídic del servei de suport al Desenvolupament Territorial i en base
a aquests documents, aprovar inicialment l'establiment del servei esmentat.
Segon.- Determinar la forma de prestació del servei com a gestió directe de l’ens local.
Tercer.- Sotmetre l'expedient complert a informació pública durant el termini de trenta
dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
mitjà de comunicació escrita diària, i al tauler d'edictes, perquè les persones
interessades puguin examinar l'expedient, i formular les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser
resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, l'expedient quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat d'un nou acord.
Quart.- El reglament regulador aprovat entrarà en vigor una vegada publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local. Igualment, s'ha d'inserir al tauler d'edictes de la Corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí
Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Josep Antoni Frias.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
3.3 Aprovació inicial del Pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil
de la comarca de la Selva (PRP2012/143)
Exp. núm. 2012/743
Relació de fets:
Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a
Catalunya i que han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions
municipals de protecció civil en l’àmbit del seu territori.
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Així doncs, correspon als consells comarcals, en el marc d’aquesta col·laboració,
d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport en matèria de protecció civil per als
municipis de llur àmbit.
Aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca, en
el nostre cas de la Selva, donant resposta a les tasques de planificació i prevenció,
d’emergències i de retorn a la normalitat definides en l’àmbit de la protecció civil.
En aquesta línia pel desenvolupament efectiu del Pla es requereix que s’hi adhereixin
els diferents municipis de la comarca així com l’establiment d’una estructura de
cooperació supramunicipal permanent.
D’acord amb la proposta continguda en el PAS, l’estructura de cooperació comarcal es
concretarà en l’assignació de personal propi del Consell, bé sigui polític o bé sigui
tècnic i administratiu, l’existència d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal i la
constitució de la Junta de Protecció Civil Comarcal.
Fonaments de dret:
En general l’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació
s’enquadren en la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com
en el 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, el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de
Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Proposta d’acord:
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple, per a la seva
aprovació, si s’escau, la següent proposta d’acord.
Primer.- Aprovar inicialment el pla titulat “Pla d’Assistència i Suport en matèria de
protecció civil de la comarca de la Selva” redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva.
Segon.- Aprovar inicialment el model de conveni d’adhesió i cooperació per a la
implantació i execució del “Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la
comarca de la Selva”, el qual haurà de regir les condicions en què els municipis de la
comarca s’adhereixen al Pla d’assistència i suport.
Tercer.- Sotmetre el pla abans esmentat a informació pública pel termini de trenta dies
per mitjà d’anuncis al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes d’examen i
presentació de reclamacions, si s’escau.
Quart.- En el cas que no es presentin al·legacions durant l’esmentat termini d’exposició
pública el pla s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord,
procedint-se a la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
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Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Marta Contreras.
El Sr. Enric Martínez pregunta si suposarà la incorporació de nou personal.
Respon la Sra. Marta Contreras exposant que els plans es fan amb el personal
existent, sense noves incorporacions.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.4 Aprovació del reglament comarcal del servei de recollida, transport i
tractament de residus municipals de neteja viària i neteja de les platges
(PRP2012/144)
Exp. núm.: 2012/843
Relació de fets
Vist l’avantprojecte de reglament comarcal regulador del servei de recollida, transport i
tractament de residus municipals de neteja viària i neteja de les platges, elaborat en
compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
Fonaments de dret
L’aprovació de les ordenances comarcals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
El procediment d’aprovació de les ordenances comarcals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
Al no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la
corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril;
L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
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caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial;
Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple la següent proposta
d’acord
Primer.- Aprovar inicialment el reglament comarcal regulador del servei de recollida,
transport i tractament de residus municipals de neteja viària i neteja de les platges,,
segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió provincial i al tauler
d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al
BOP.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.
ANNEX -REGLAMENT
REGLAMENT COMARCAL DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT
DE RESIDUS MUNICIPALS, DE NETEJA VIÀRIA I DE NETEJA DE PLATGES
Exposició de motius.
L'article 26 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya estableix
que, en relació amb les activitats i serveis de competència municipal, correspondrà a la
comarca exercir les competències municipals per delegació o per conveni.
L’art. 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny) diu que la comarca, de conformitat amb el que estableix el programa d’actuació, pot
prestar serveis de competència municipals en virtut de delegació o conveni.
L’any 2008, el Consell Comarcal de la Selva va aprovar el Programa de gestió integral de
residus municipals amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i posar a l’abast de
tots els municipis els mitjans que permetin adaptar la comarca a les exigències actuals i futures
en aquest àmbit.
Els ajuntaments que han delegat la competència d’algun dels serveis de gestió de residus
municipals, al Consell Comarcal són els que consten a l’annex I corresponent.
Per la gestió d’aquests serveis el Ple del Consell Comarcal celebrat el dia 26 de gener de 2010
va ratificar la constitució de la societat de capital mixt “Serveis Ambientals de la Selva Nora
SA.” i va resoldre que la prestació del servei comarcal de recollida, transport, i tractament de
residus, neteja viària i neteja de platges es prestés a través de l’esmentada empresa mixta.
D’acord amb el que disposa l’art. 159, 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals s’aprova el Reglament descriptiu del règim jurídic i de les condicions tècniques generals
sota les quals s’ha de realitzar el servei de recollida, transport i tractament dels residus
municipals: fraccions de recollida selectiva (paper-cartró, envasos lleugers, vidre i fracció
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orgànica (FORM); Fracció Resta (FR); recollida de voluminosos i barques de fracció vegetal
(FV); gestió de la xarxa comarcal de deixalleries, neteja viària i neteja de platges als municipis
de la Selva, abreujadament: “Reglament comarcal dels serveis de recollida, transport i
tractament de residus municipals, de neteja viària i de neteja de platges”
Capítol 1. REGIM DE FUNCIONAMENT DE LA PRESTACIÓ
Article 1.- Objecte i prestador del servei.
Constitueix l'objecte del servei de gestió la recollida selectiva de les fraccions de residus
municipals (paper-cartró, envasos lleugers, vidre, FORM, Fracció Verda, voluminosos i Fracció
Resta); la gestió de la xarxa comarcal dels punts de recepció selectiva de residus municipals
sense sistema de recollida a la via pública (deixalleries) i, finalment, la neteja viària i la neteja
de platges de tots els municipis de la comarca de la Selva.
El servei es prestarà, mitjançant gestió indirecta, per la societat mercantil amb capital mixt
denominada “Serveis Mediambientals de la Selva - NORA SA”.
La durada dels serveis a cada municipi serà la determinada al conveni establert amb
l’ajuntament.
Article 2.- Àmbits de la prestació.
Les activitats que conformen el servei són els següents:
a) Servei de recollida selectiva mecanitzada a la via pública i als punts d’aportació de les
fraccions de residus municipals objectes del servei, de forma selectiva mecanitzada, i el
seu transport a la planta de tractament.
b) Servei de neteja i manteniment dels contenidors per dipositar els esmentats residus així
com la seva aseptització i desodorització.
c) Servei de recollida de voluminosos, inclosos en la recollida específica o deixats a la via
pública, i el seu trasllat al punt de recepció o tractament corresponent.
d) Servei de gestió de la xarxa de deixalleries.
e) Sevei comarcal de compostatge casolà
f) Servei de neteja viària.
g) Servei de neteja de platges.
Article 3.- Àmbits de la intervenció.
1. Àmbit operacional.
L’àmbit al que s’estendrà el conjunt d’operacions del servei a realitzar per l’empresa NORA SA
serà el següent:
Servei de recollida selectiva mecanitzada a la via pública i als punts d’aportació de les fraccions
de residus municipals objectes del servei, de forma selectiva mecanitzada, i el seu transport a
la planta de tractament.
a) Servei de neteja i manteniment dels contenidors per dipositar els esmentats residus així
com la seva aseptització i desodorització
b) Servei de recollida de voluminosos inclosos en la recollida específica o deixats a la via
pública i el seu trasllat al punt de recepció o tractament corresponent.
c) Servei de gestió de la xarxa de deixalleries.
d) Servei de neteja viària.
e) Servei de neteja de platges.
2. Àmbit físic de la intervenció:
a) Amb caràcter general, l'àmbit físic al qual s’estendran les operacions relacionades és la
totalitat dels municipis de la comarca de la Selva.
b) Amb caràcter específic i mitjançant un annex a aquest reglament, s’esmentaran els
municipis als que en cada moment se’ls presta servei. Aquest annex serà actualitzat
per acord del Ple del Consell Comarcal.
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Capítol 2. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ
Article 4.- Descripció genèrica de les activitats a realitzar en la prestació del servei.
1. Les condicions generals sota les que s’efectuaran els serveis seran les següents:
a) La prestació del servei, es realitzarà amb atenció a la condició d’activitat d’incidència
ambiental.
És per això que a banda de donar compliment a la normativa sobre residus (Decret 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.), igualment
es complirà la Llei de prevenció i control de les activitats (Llei 20/2009 de 4 de desembre) i
la resta de normativa vinculada.
b) El sistema de recollida per a cada fracció es determinarà en el conveni signat amb cada
ajuntament i en qualsevol cas serà un dels sistemes reconeguts per l’Agència de Residus
de Catalunya.
c) La planificació de tots els serveis es realitzarà en consideració de l’estacionalitat de la
generació de residus, l’existència de urbanitzacions i l’optimització de recursos per efecte
de la mancomunació de serveis.
d) S’atendran amb caràcter programat els períodes festius d’àmbit general.
e) Participació en actuacions d’informació, conscienciació i sensibilització ambiental per a la
implantació de nous serveis o de possibles modificacions, així com per a garantir el
correcte funcionament i millora de resultats de la recollida.
2. Les condicions particulars sota les que es desenvoluparan els serveis de recollida selectiva
seran les següents:
a) Servei de recollida selectiva a la via pública i punts d’aportació de paper-cartró, envasos
lleugers, envasos de vidre, fracció orgànica, fracció resta i voluminosos.
- El servei de recollida selectiva tindrà la consideració de servei programat i respondrà a
l'objectiu de recollir les fraccions de residus municipals esmentades.
- Estarà integrat pel conjunt següent d’operacions bàsiques:
•
Recollida de tots els contenidors o punts d’aportació que pertanyen a la ruta
establerta i en la freqüència corresponent.
•
Neteja o retirada de material caigut durant l’aixecada del contenidor o recollida
del punt d’aportació.
•
Retirada immediata dels residus abandonats a terra introduint-los dins del
contenidor corresponent si és present a l’àrea afectada.
•
Transport del material recollit als gestors autoritzats corresponents.
•
Neteja, manteniment i reposició de contenidors., exceptuant les tasques
degudes a actes vandàlics.
•
Efectuació de petites tasques de manteniment per preservar la bona imatge de
l’àrea, com és escombrar l’indret sempre que sigui necessari.
•
Introducció d’incidències al comunicat de treball diari.
•
Avís d’incidències remarcables, incloses les que afectin les altres fraccions dels
serveis que l’Ajuntament no hagi delegat o encomanat al Consell Comarcal.
•
Informació continuada sobre els resultats de les recollides i funcionaments dels
serveis.
- Les prestacions ocasionals del servei són:
•
Avís a l’equip del servei petinent que procedeixi a la retirada dels residus
abandonats als peus dels contenidors quan no hi hagi els contenidors
corresponents a l’àrea d’aportació afectada.
•
Retirada diferenciada d’un contenidor que contingui un volum excessiu
d’impropis no acceptable per les plantes de tractament.
•
Resolució de desbordaments ocasionals en un termini màxim de 24 hores des
de la seva detecció quan es deuen a causes lligades a la prestació del
servei.
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•

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resolució de desbordaments ocasionals per causes alienes a la prestació del
servei.
•
Trasllat de contenidors per a la creació de nous punts de recollida.
•
Altres moviments de contenidors com poden ser canvis d’ubicacions,
adapctació de capacitats, retirada i reposició de contenidors fora d’ús…,
malgrat no es tradueixin en una ampliació del servei.
•
Qualsevol tasca afegida com a conseqüència d’un acte vandàlic.
Atendre les necessitats derivades d’actes festius o esdeveniments municipals que demanin
l’atenció dels serveis objecte de la prestació, així com aquells puntuals, previstos i
imprevistos.
El Consell Comarcal es reserva en tot cas la facultat de variar el centre de tractament.
Pel que respecte al dimensionat del volum de contenerització i la freqüència de recollida es
tindrà en compte la producció de residus, la tipologia de municipi i el sistema de recollida
establert:
El Consell Comarcal, d’acord amb el respectiu Ajuntament, ordenarà la dotació de
contenidors i el seu emplaçament.
La freqüència i l’horari de recollida, s’establiran d’acord amb cada Ajuntament i s’adequaran
a les necessitats del servei.
La freqüència i l’horari de recollida podran modificar-se de mutu acord entre el Consell
Comarcal i els Ajuntaments, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

3. Manteniment de contenidors:
a)
L’Ajuntament és propietari dels contenidors ubicats en el seu municipi.
b)
Estarà integrat pel conjunt següent d’operacions bàsiques:
- Neteja externa i interna dels contenidors.
- Reparacions i reposició de peces fins al final de la seva vida útil, excepte les
reparacions de danys produïts per actes vandàlics.
- Reposició de contenidors amb desperfectes provocats per accidents relacionats
directament amb el servei.
- Canvi d’emplaçament dels contenidors.
- Manteniment dels cartells informatius del servei que es puguin fixar en la part externa
dels contenidors incloent-hi la reposició total.
c)
Les prestacions ocasionals del sevei de manteniment són:
- Implantació de nous contenidors.
- Qualsevol tasca de manteniment o reparació de contenidors a realitzar en contenidors
que no han estat adquirits pel propi servei.
d)
Tots els contenidors que integren el servei es netejaran, desodoritzaran i higienitzaran,
interna i externa, periòdicament amb els productes adequats.
e)
Cada contenidor haurà de tractar-se tant interna com externament, amb la periodicitat
necessària, per tal que del seu ús i del seu aspecte no es derivin molèsties.
f)
El Consell Comarcal ordenarà les freqüències de neteja dels contenidors, d'acord amb
les condicions establertes en cada municipi.
g)
La neteja de contenidors es realitzarà de forma que les molèsties al veïnat siguin les
mínimes. Sota cap concepte les operacions de neteja implicaran projeccions de líquids,
ni productes a la via pública, ni pertorbacions en el trànsit rodat ni soroll o olors al medi
ambient.
4. Recollida i trasllat de voluminosos deixats a la via pública:
a)
Els voluminosos són els mobles, trastos i electrodomèstics vells o fora d’ús.
b)
El servei de recollida de voluminosos deixats a la via pública respondrà a l'objectiu de
satisfer la demanda dels usuaris.
c)
El Consell Comarcal establirà el centre de tractament on s’han de portar els
voluminosos.
d)
La freqüència del servei s’establirà de la següent manera:
- Recollida programada d’acord amb la freqüència acordada amb l’ajuntament.
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Recollida a demanda o complementària
El servei s’oferirà segons les següents modalitats:
- Recollida de residus dipositats a la via pública, al costat de les àrees de vorera.
- Recollida concertada a domicili, prèvia sol·licitud, dels residus dipositats també a la
via pública davant l’adreça del sol·licitant.
- Recollides puntuals ordenades pel Consell Comarcal.
5. Servei de gestió de residus municipals d’origen comercial.
A l’article 23 del Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus regula les obligacions de les persones productores i posseïdores de
residus municipals, incloses les activitats comercials.
En el cas que l’Ajuntament determini prestar el servei de gestió dels residus generats a les
activitats comercials del seu municipi, el dimensionament dels serveis de recollida municipal es
realitzarà tenint en compte el volum de residus d’origen comercial i, alhora, s’establiran els
mecanismes necessaris per evitar el desbordament dels contenidors de la via pública per
causa de l’ús comercial.
a)
Les modalitats a oferir als establiments comercials per a la recollida de residus
municipals en funció del seu volum de generació són:
- Ús lliure dels contenidors municipals
- Ús regulat dels contenidors municipals
- Disposició de contenidors propis d’ús exclusiu
- Serveis adaptats a condicions singulars
b)
Els criteris bàsics per a la determinació de la modalitat de servei són:
- Limitació dels volums màxims admesos als contenidors.
- Permissivitat de volums superiors només els dies setmanals que coincideixen amb la
realització del servei.
- Desviació a la deixalleria.
- Gestió per mitjà d’àrees d’aportació comercials.
c)
L’ús de la deixalleria per part de les activitats comercials queda regulat al Reglament
d’explotació de les deixalleries adherides al servei de deixalleria comarcal de la selva.
Deixalleries municipals i deixalleria comarcal.
d)
El servei de compostatge casolà als generadors singulars de FORM queda regulat al
Reglament del servei comarcal de compostatge casolà.
e)
En el cas de les activitats comercials que disposin de gestor propi de recollida selectiva
de les diferents fraccions s’aplicaran, d’acord amb l’ajuntament, les mesures
d’inspecció i control necessàries per a garantir la correcta gestió diferenciada de totes
les fraccions.
6. Servei de deixalleries. Gestió de la xarxa comarcal:
El servei de deixalleria municipal inclòs a la xarxa comarcal està gestionat d’acord al
Reglament d’explotació de les deixalleries adherides al servei de deixalleria comarcal de la
selva. Deixalleries municipals i deixalleria comarcal aprovat pel Consell Comarcal.
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les condicions generals d’explotació i de
funcionament de les deixalleries municipals, adherides al servei comarcal, així com les
relacions entre els responsables d’aquest servei públic i els usuaris del mateix.
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.

e)

7. Servei comarcal de compostatge casolà.
El servei comarcal de compostatge casolà està gestionat d’acord al Reglament del servei
comarcal de compostatge casolà aprovat pel Consell Comarcal.
És objecte d’aquest Reglament, la regulació de les condicions generals de funcionament del
servei comarcal de compostatge casolà, comunitari i individual, per a la gestió de la Fracció
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Orgànica dels Residus Municipals (FORM), així com les relacions entre els responsables
d’aquest servei públic i els usuaris del mateix.
8. Servei de neteja viària
a)
Els serveis de neteja viària es poden agrupar segons:
- Serveis bàsics programats per sectors, freqüència i tipologia de neteja
- Serveis complementaris
- Serveis específics a causa de situacions d’emergència
b)
El conjunt d’operacions bàsiques que poden incloure el servei de neteja viària són:
- L’escombrat manual.
- Escombrat mecànic mitjançant vehicle específic: Escombradora.
- Escombrat mixt consistent en l’escombrat mecànic assistit mitjançant un o dos pesons
de suport, habitualment equipats amb bufadors.
- L’aiguabatre manual amb mànegues connectades a punts de subministrament d’aigua
de carrers, places, etc.
- L’aiguabatre mecànic de carrers, places, etc. amb cuba d’aigua a pressió.
- L’aiguabatre mixt mitjançant cuba d’aigua a pressió i un operari de suport amb
mànega connectada a la cuba.
- Neteja d’embornals.
- El desherbat manual de carrers.
- La neteja dels escossells d’arbres.
- La recollida de petits residus abandonats en la vía pública i endreça de les àrees de
contenidors.
- Transmissió d’avís corresponent als equips de recollida d’altres fraccions
(voluminosos) quan no es disposi de mitjans necessaris per a la tasca.
- El buidat, neteja i manteniment de papereres.
- La recollida de restes d’accidents de trànsit.
- La neteja de xiclets, taques… dels vials més transitats.
- La retirada de propaganda de llocs no autoritzats.
- Neteja de graffits.
- Qualsevol altra operació que es requereixi per mantenir l’estat de neteja de la via
pública.
c)
Els serveis específics o extraordinaris a causa de situacions d’emergència contempla la
prestació de serveis de neteja indicats anteriorment per causes de força major com a
conseqüència d’inundacions, forts vents, temporals, nevades, etc.
d)
Les condicions particulars sota les que es desenvoluparan els serveis de neteja viària
seran les següents:
- Les deixalles objecte d’escombrat seran totes les que es trobin a la via pública, i en
particular:
•
Les produïdes pel trànsit de vianants.
•
Les restes de recollida de les escombraries domiciliàries.
•
Les fulles de l’arbrat.
•
Els excrements d’animals dipositats a la via pública.
- Qualsevol residu abandonat a la via pública que pugui ser admès i transportat pels
equips de recollida.
- Es prestarà especial atenció a:
•
Els espais de jocs infantils
•
La proximitat a mercats i fires
•
La zona de influència d’una àrea de contenidors per a l’aportació de residus
municipals situats a la via pública.
•
La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors particulars
estacionats en la via pública.
•
Les parades de transport públic.
•
Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la circulació
rodada pròxima.
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9. Servei de neteja de platges.
a)
Els serveis de neteja de platges es poden agrupar segons:
- Serveis bàsics programats per sectors, freqüència i tipologia de neteja
- Serveis complementaris.
- Serveis específics a causa de situacions d’emergència.
b)
El conjunt d’operacions bàsiques que poden incloure el servei de neteja de platges són:
- La neteja manual de la sorra.
- La recollida de bosses de papereres de rebuig i selectiva.
- El manteniment, conservació i buidat de les papereres ubicades a la platja.
- Recollida de bosses i supervisió mitjançant 4 x 4.
- Garbellat mecànic.
- Airejat de la sorra.
- La neteja de flotants mitjançant barca tipus pelicà.
c)
Els serveis específics o extraordinaris a causa de situacions d’emergència contempla la
prestació de serveis de neteja indicats anteriorment per causes de força major com a
conseqüència d’inundacions, forts vents, temporals, nevades, etc.
d)
Les condicions particulars sota les que es desenvoluparan els serveis de neteja de
platges seran les següents:
- Les deixalles objecte d’escombrat seran totes les que es trobin a les platges, i en
particular:
•
Les produïdes pel trànsit d’usuaris de la platja.
•
Les restes d’algues, peixos morts, residus, etc... que apareguin a la platja per
efecte de l’onatge, excepte grans animals marins tipus balnes, dofins, etc...
•
Els residus flotants dins l’àmbit de responsabilitat del municipi.
•
Els excrements d’animals dipositats a la platja.
•
Qualsevol residu abandonat a la platja que pugui ser admès i transportat pels
equips de neteja.
- Es prestarà especial atenció a:
•
Els accessos a la platja.
•
Els espais de jocs infantils.
•
La zona de influència d’una àrea de contenidors o papereres per a l’aportació
de residus situats a la platja.
•
La zona de dutxes i neteja peus.
•
Les zones enjardinades en l’àmbit de la platja.
10. Altres serveis
A part dels serveis descrits als apartats anteriors, el Consell Comarcal podrà prestar altres
serveis relacionats amb la gestió integral dels residus i la neteja, a particulars o administracions
de la comarca o de fora, prèvia disposició de les autoritzacions de transport i gestió
necessàries, la disposició de la maquinària adequada i la compatibilitat amb la formació
específica del personal.

Capítol 3. CONDICIONS GENERALS
Article 5.- Pla de gestió dels serveis.
El Consell Comarcal definirà per a cada municipi el Pla de gestió de serveis d’acord amb les
seves necessitats que inclourà, com a mínim, els serveis que es presten, les freqüències, la
dedicació de recursos, de personal i de material mòbil destinat a cada servei.
El Pla de gestió de serveis regularà de forma general les condicions tècniques i econòmiques
que regiran la prestació del servei. Qualsevol modificació del Pla de gestió de serveis requerirà
l’aprovació prèvia de l’Ajuntament i la ratificació del Consell Comarcal.
Article 6.- Realització dels treballs.
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Els serveis es realitzaran amb el personal, la maquinària i els mitjans materials de NORA SA.
S’admetrà, amb caràcter especial i amb l’única finalitat de millorar els serveis oferts als
ajuntaments, la contractació de mitjans a altres empreses, previ coneixement i autorització del
Consell Comarcal.
L'equip de treball estarà format pel personal necessari per a la prestació correcta del servei. Els
operaris tindran la formació necessària per realitzar el seguiment del servei i garantir, en cas de
necessitat, una informació correcta als usuaris del servei que ho puguin requerir.
Tot el personal del servei haurà d'anar sempre perfectament uniformat, portant la indicació del
servei al que pertany que, a més a més, haurà de ser visible de nit, si s'escau.
La maquinària i els mitjans materials adscrits al servei seran els necessaris per a la seva
correcta prestació i s’adaptaran a les especificacions dels municipis i dels nuclis als que siguin
adscrits. La maquinària i els mitjans materials hauran de:
- Complir les normes generals i específiques de prevenció de riscos i seguretat.
- Mantenir la imatge i retolació definida pel Consell Comarcal.
- Disposar de les corresponents inspeccions actualitzades (ITV, tacògraf, etc.).
- Estar en correcte estat de conservació i manteniment per a una correcta prestació del
servei.
Capítol 4. DE LA INFORMACIÓ.
Article 7.- Funcions de l'ajuntament.
Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el servei dins del seu terme
municipal.
Procurar que les tasques de gestió i manteniment es puguin efectuar en les condicions
necessàries d'accés als punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el
desenvolupament normal del servei.
Sense perjudici de les campanyes de sensibilització que encarregui el Consell Comarcal,
l'Ajuntament col·laborarà en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin
els serveis.
Article 8.- Funcions del Consell Comarcal.
La planificació i coordinació entre l’empresa NORA SA i cada Ajuntament per a la correcta
prestació del servei.
Avaluació del serveis prestats i dels resultats de recollida.
Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.
Executar les campanyes de sensibilització d’acord amb el Programa comarcal de sensibilització
ambiental o d’altres segons necessitats específiques del servei.
Article 9.- Funcions de l'empresa prestadora del servei, NORA SA.
Informar mensualment dels resultats de recollida i de les incidències i en general de qualsevol
circumstància que afecti al servei.
La gestió executiva del servei, segons els objectius i prioritats generals de funcionament
expressats per l’Ajuntament o el Consell Comarcal.
Disposar de les eines de difusió i comunicació que permetin mantenir la informació continuada
dels serveis que es presten als Ajuntaments i l’atenció a l’usuari.
Dotar els serveis de la màxima flexibilitat per adaptar-los als requeriments i necessitats
específiques de cada Ajuntament, tant de recollida com de neteja viària segons correspongui.
Capítol 5. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR.
Article 10.- La funció d’inspecció.
El Consell Comarcal en execució de les competències delegades pels ajuntaments disposarà
de la funció d’inspecció necessària per garantir el correcte desenvolupament del serveis.
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Aquesta funció es realitzarà, si s’escau, de forma coordinada amb els serveis d’inspecció i
control dels municipis.
Els serveis d’inspecció del Consell Comarcal tenen, en primer lloc, una funció sensibilitzadora,
educadora i informativa envers els ciutadans i les activitats econòmiques sobre la gestió
correcta dels residus que generen.
Els ciutadans i els titulars de les activitats econòmiques generadores de residus, en l’àmbit de
qualsevol dels municipis que tenen serveis de gestió de residus delegats al Consell Comarcal,
estan obligats a prestar la màxima col·laboració al servei d’inspecció del Consell Comarcal de
la Selva, a fi de permetre exàmens, controls, presa de mostres, recollida d’informació i
qualsevol altra operació necessària per a la realització de la seva tasca.
Aquesta acció inspectora es complementa amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Article 11.- 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 12.- 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 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Article 13.- 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:
- L’incompliment de qualsevol de les prescripcions relatives al manteniment i la neteja dels
elements exteriors dels immobles als que vénen obligats els seus titulars.
- L’incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i neteja dels
espais privats o públics subjectes a un ús comú especial o ús privatiu.
- Dipositar residus puntualment, d’origen municipal, en contenidors diferents als que
pertoquen, atenent a la tipologia dels residus, i a l’obligatorietat de fer separació selectiva.
- Lliurar els residus municipals de manera diferent a l’establerta en aquest Reglament, sense
complir les condicions fixades pel servei en quant a la forma i l’horari.
- No retirar i/o reposar per part del propietaris els contenidors d’ús exclusiu quan pel seu estat
haurien d’estar fora de servei.
- No disposar d’un espai privat per emmagatzemar o seleccionar els residus comercials quan
sigui preceptiu.
- Abandonar qualsevol tipus de residus a la via pública, als espais públics o al medi natural.
- Lliurar o abandonar residus procedents d’altres municipis.
- No fer separació selectiva del residus.
- Fer malbé els contenidors o altres equipaments públics de gestió de residus, o part dels
seus elements, de manera voluntària o involuntària.
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Sostraure contenidors de la via pública, temporal o indefinidament.
Canviar la ubicació dels contenidors a la via pública.
Utilitzar les papereres per al dipòsit de bosses d’escombraries.
Generar molèsties al veïnat per part dels usuaris com a conseqüència d’una incorrecta
gestió dels residus.
Dipositar la Fracció Resta o la FORM sense bossa al contenidor corresponent.
Dificultar les tasques de buidatge del contenidors, aturant o aparcant vehicles davant dels
contenidors o en els seus accessos.
No tancar o baixar la tapa dels contenidors.
Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors o lliurats als serveis municipals.
Celebrar actes a la via pública sense gestionar els residus i la seva neteja.
La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per
l’Administració en la comesa de control d’activitats.
Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en les normes sectorials
de rang legal i no resultin tipificades d’infraccions molt greus o greus en aquest Reglament o
en les de caràcter sectorial.

Article 14.- Infraccions greus.
Són infraccions greus les següents:
- L’exercici d’activitats de producció i de gestió de residus sense obtenció de llicències,
autoritzacions, permisos o concessions o incomplint les condicions imposades, si no
hagués determinat dany o perjudici per al medi ambient, i no fos qualificat d’infracció molt
greu.
- L’omissió de constituir fiances o garanties de qualsevol classe prèviament a l’exercici
d’activitats que afecten el medi ambient, en la quantia i forma legals o reglamentàries
exigides en cada cas.
- L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions,
certificacions o similars de caràcter preceptiu.
- L’obstrucció de l’activitat de control o inspectora de l’Administració.
- L’abandonament de residus i deixalles de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de
residus no legalitzats.
- La gestió dels residus sanitaris, tant en les operacions intracentre com extracentre sanitari,
incomplint les condicions establertes en les llicències i les autoritzacions sense l’aplicació de
les mesures necessàries d’asèpsia, innocuïtat
- La negativa o el retardament en la instal·lació de mesures correctores de control o de
seguretat establertes en cada cas.
- La posada en funcionament d’aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per raó
d’incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
- L’incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els
permisos per a l’exercici d’activitats a les explotacions ramaderes respecte a la gestió dels
animals morts i els excrements sòlids i líquids.
- La reincidència en faltes lleus.
-

No justificar administrativament la gestió privada dels residus, per part de les activitats
generadores de residus que estan desconnectades del servei públic voluntària o
involuntàriament.

Article 15.- Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus:
- Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en les normes sectorials
de rang legal i no resultin tipificades d’infraccions molt greus o greus en aquesta Llei o en
les de caràcter sectorial.
- L’abandonament fet per persones particulars d’objectes, residus o altres deixalles
fora dels llocs autoritzats.
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-

La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per
l’Administració en la comesa de control d’activitats.
La reincidència en faltes greus.

Article 16.- Classes de les sancions.
Les sancions a imposar per part del Consell Comarcal de la Selva són multes i rescabalament
de danys.
Article 17.- 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 relatives a la suspensió o el
cessament d’ activitats, com a competents per a l’atorgament de les llicències, autoritzacions,
permisos o concessions corresponents.
Article 18.- 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:
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 19.- 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 20.- 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.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació definitiva i una vegada
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65-2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.

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

3.5 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit
núm. 1/2012 (PRP2012/147)
Exp. núm.: 2012/694
Relació dels fets
Vista la resolució de presidència de 26 d’abril de 2012 sobre la incoació de l’expedient
de modificació de crèdit núm. 1/2012 i que el Ple de la corporació és competent per a
la seva aprovació.
Vist l’informe favorable que ha emès Intervenció sobre l’existència, suficiència i
disponibilitat del romanent de tresoreria a despeses generals que es vol utilitzar per
finançar la operació.
Fonaments de dret
L’article 34 i següents del RD 500/90, remet a les Bases d’execució del pressupost la
regulació de la tramitació dels expedients de modificació de crèdit, les quals en
determinen l’òrgan competent per a l’aprovació.
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Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdits,
amb l’informe previ de la Intervenció.
En compliment del que disposa l’article 179-4 del RDL 2/2004, en la tramitació de
l’expedient són d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions, publicitat i
recursos a les quals es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquesta llei.
Acords
En conseqüència el president sotmet a la consideració del Ple per la seva aprovació si
escau l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm 1/2012 en el
vigent pressupost, segons el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Pressupost de despeses
Aplicació

Concepte

Import
definitiu

Increment

Saldo final

12.92001.48900

Subvencions fons de
cooperació

7.000,00

10.000,00

17.000,00

35.34101.22609

Activitats esportives

30.000,00

21.300,00

51.300,00

31.32001.22699

Gestió dels menjadors
escolars

20.000,00

20.000,00

40.000,00

12.01101.31001

Interessos de pòlisses

136.577,00

50.000,00

186.577,00

12.92001.22699

Despeses
d’organització interna

6.000,00

24.038,43

30.038,43

42.43301.22699

Servei d’autoempresa

7.000,00

15.000,00

22.000,00

43.43904.22699

Despeses territori
museu de l’aigua

4.800,00

15.000,00

19.800,00

211.377,00

155.338,43

366.715,43

TOTAL

Pressupost d’ingressos
Aplicació

Concepte

12.87000

Romanent de

Import
definitiu
0

Saldo Saldo final
disponible
155.338,43

155.338,43
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tresoreria per a
despeses generals
TOTAL

0

155.338,43

155.338,43

Segon.- Exposar al públic la seva aprovació inicial al tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, amb l’anunci previ publicat al BOP, en el termini de quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant la corporació. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’ha
d’entendre aprovat definitivament i s’ordena la seva publicació definitiva al BOP.
BLOC 5 CAPÍTOL 3 DOCUMENT
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Josep Valls.
El Sr. Martí Noguer pregunta en relació a quines finalitats i projectes es destinaran les
quantitats incorporades al pressupost.
El Sr. Valls fa una explicació general dels increments previstos, indicant que és
impossible preveure a quins projectes concrets es destinaran els imports. L’elecció de
les aplicacions de despesa incrementades s’ha fet tenint en compte possibles dèficits
que es preveu que hi pot haver en aquestes àrees de despesa.
El Sr. Joan Salmerón exposa que el seu grup s’abstindrà en la proposta donat que és
conscient que l’equip de govern ha d’adoptar les decisions en matèria d’execució de la
despesa, però posteriorment, en la liquidació es farà el control per part del ple de com
s’ha efectuat aquesta despesa.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 10
(PSC-PM, PPC, MILLOR)
Abstencions: 4
(ICV,ISELVA)
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3.6 Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria d'uns
ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament d'Hostalric (PRP2012/153)
Exp. núm.: 2012/912
Relació de fets
En data 4 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament d’Hostalric ha delegat en el Consell
Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), de la taxa periòdica per la
conservació de sepultures i nínxol i de la taxa periòdica per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública.
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents:


Pràctica de liquidacions (liquidacions d’ingrés directe i rebuts periòdics)



Aprovació de liquidacions i de padrons



Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris



Concessió o denegació de beneficis fiscals



Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts



Resolució de recursos contra els actes esmentats anterioment

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les
funcions següents:
 Notificació i cobrament en període voluntari
 Concessió/denegació d’ajornaments i de fraccionaments
 Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment
En data 5 de juny de 2012 el cap del Departament d’Organització de Serveis a la
Ciutadania ha emès informe favorable en relació a l’acceptació de la competència
delegada.
Fonaments de dret
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 7 del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves
competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria.
Acords
El president sotmet a la consideració del Ple del Consell per a la seva aprovació, si
s'escau, la següent
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Primer. Acceptar la delegació de la gestió tributària i recaptatòria de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), de la taxa
periòdica per la conservació de sepultures i nínxol i de la taxa periòdica per les
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública de
l’Ajuntament d’Hostalric.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el president.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

4. PROPOSTES URGENTS
4.1 Aprovació definitiva de la modificació del reglament de menjador escolar
(PRP2012/163)
Exp. núm.: 2010/377
Proposta d’inclusió a l’ordre del dia per urgència
Vist que la present proposta d’acord no ha estat prèviament informada per la comissió
informativa general, ni a l’ordre del dia del ple, el president sotmet a la consideració
dels assistents la seva inclusió a l’ordre del dia del ple del dia 20 de juny de 2012,
essent necessari obtenir majoria absoluta.
Sotmesa a votació hi ha unanimitat en relació a la urgència.
Relació de fets
Aprovada per mitjançant acord de Ple de data 20 de març de 2012 la modificació del
reglament del reglament del servei de menjador escolar, dins del termini d’exposició al
públic no s’han presentat al·legacions al seu contingut.
El Departament d’Ensenyament ha comunicat al Consell Comarcal un informe de data 24
de novembre de 2011, en el qual es posa de manifest que la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
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d’educació, estableix que les conductes i actes contraris a la convivència dels alumnes
són objecte de correcció o sanció pel centre si tenen lloc durant la prestació del servei
escolar de menjador.
Així mateix, el Decret 160/1996, de 14 de maig, no preveu, amb caràcter específic una
comunicació/informació per part dels responsables del servei de menjador escolar al
secretari o secretària del centre de les incidències esdevingudes durant la prestació del
servei de menjador. No obstant això, aquesta comunicació pot realitzar-se i recollir-se en
altres normes.
El reglament aprovat inicialment pel Consell Comarcal establia la potestat del gerent del
Consell Comarcal de sancionar les conductes tipificades com a infracció, i també establia
la potestat de les persones que gestionen el servei d’aplicar mesures correctes al usuaris
del servei que portin a terme conductes contràries a la convivència.
Vist l’informe emès pel Departament d’Ensenyament cal adequar la regulació establerta
als articles 17 i següents del reglament per adaptar-la a les consideracions realitzades pel
Departament.
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació del reglament del servei de menjador
escolar, de conformitat amb el redactat que consta a l’annex d’aquest acord
Segon.- Els acords definitius d’aprovació i modificació del reglament, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les
modificacions aprovades. La modificació del reglament entrarà en vigor transcorregut
el termini de 20 dies des de la seva publicació al BOP.
ANNEX
Modificacions per al curs 2012/13 a la normativa del servei de Menjador Escolar als
centres adscrits al Consell Comarcal de la Selva
Capítol VIII. Convivència i disciplina durant la prestació del servei
Article 17.- El consell escolar de cada centre aprovarà el pla de funcionament del servei de
menjador escolar, que serà elaborat per l’equip de monitoratge del menjador escolar d’acord
amb les característiques de cada escola, i amb la col·laboració de l’equip directiu. El pla de
funcionament recull la normativa específica relativa als horaris, activitats que desenvoluparan
els monitors, espais a utilitzar, torns que es realitzen, etc. de cada menjador escolar. Les ràtios,
preus, horaris del servei, i altres regulacions relacionades amb el cost del conjunt del servei
vindran delimitats per les prescripcions del Consell Comarcal de la Selva d’acord amb el
contracte d’adjudicació del servei.
Igualment, el pla de funcionament ha de preveure el règim de disciplina que s’aplica en cada
centre. Per norma general i per al coneixement dels usuaris cal tenir present que el
comportament dels comensals ha de mantenir-se en els nivells d’educació, civisme i respecte
als companys que s’exigeix a la resta de la jornada escolar. Les faltes que s’esdevinguin en
l’horari de menjador escolar seran sancionades seguint la normativa pròpia de cada centre i
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podran ser proposades tant per la direcció del centre com pel Consell Comarcal de la Selva.
L’aplicació de les mesures de disciplina, en casos d’especial gravetat, poden comportar
l’exclusió temporal o definitiva, dels usuaris infractors.
Article 18
Les següents conductes s’entendran com a conductes contràries a les normes de convivència
del menjador escolar les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència al menjador.
b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del menjador
escolar.
d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra usuaris o personal del menjador
escolar
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències, o del material
del menjador escolar o d’alguna dependència del centre.
Article 19
Els plans de funcionament dels menjadors escolars podran concretar aquestes conductes.
Article 20
1. Les conductes descrites a l’article 18 seran objecte de correcció per part dels responsables
del servei de menjador escolar, de conformitat amb les següents mesures:
a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant del o la coordinador/a de monitoratge del menjador
c) Privació del temps d’esbarjo en menjador escolar.
d) Amonestació escrita.
e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la
reparació econòmica dels danys causats al material o bé al d’altres membres de la comunitat
educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a
dues setmanes, durant l’horari de menjador escolar.
La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d) i e), de l’apartat anterior s’han
de comunicar formalment als pares dels usuaris i usuàries, quan aquests són menors d’edat.
Article 21
L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a:
a) Qualsevol monitor o monitora del menjador escolar, escoltat l’alumne o l’alumna, en el
supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior.
b) La coordinadora de monitors del menjador, escoltat l’alumnat, en el supòsit de la mesura
correctora prevista a la lletra d) de l’article anterior.
c) El gerent del Consell Comarcal, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les
lletres e).
Article 22
L’establiment de les conductes contràries a la convivència i les mesures correctores que es
recullen en aquest capítol es fa sense perjudici de les mesures correctores o sancionadores
que pugui aplicar el centre en virtut de les previsions del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre
drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya.
En cas que, pels mateixos fets i en relació a les mateixes persones, concorri la imposició de
mesures correctores per part dels responsables de la gestió del servei de menjador del Consell
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Comarcal i de mesures correctores o sancionadores per part del centre educatiu, prevaldran les
del centre educatiu, deixant sense efecte les demés mesures que s’haguessin pogut imposar.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras.
El Sr. Joan Salmerón manifesta el seu vot favorable a la proposta.
El Sr. Joan Colomer exposa que en la seva opinió el gerent del Consell Comarcal no
hauria de prendre resolucions en relació al comportament dels usuaris del menjador
escolar.
S’incorpora el Sr. Jaume Salmerón Font
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent:
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra:
Abstencions: 1
( Jaume Salmeron Font)

4.2 Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança preu públic núm.: P03:menjador escolar. Proposta de revisió del preu de menjador escolar del curs
2012/2013 per a alumnes eventuals (PRP2012/159)
Exp. núm.: 2011/1464
Proposta d’inclusió a l’ordre del dia per urgència
Vist que la present proposta d’acord no ha estat prèviament informada per la comissió
informativa general, ni a l’ordre del dia del ple, el president sotmet a la consideració
dels assistents la seva inclusió a l’ordre del dia del ple del dia 20 de juny de 2012,
essent necessari obtenir majoria absoluta.
Per assentiment, hi ha unanimitat en relació a la urgència.
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Relació de fets
Aprovada per mitjançant acord de Ple de data 20 de març de 2012 la modificació de
l’ordenança preu públic núm.: P-03: menjador escolar i dins del termini d’exposició al
públic no s’han presentat al·legacions al seu contingut.
El cap de l’àrea d’Educació i Cultura ha emès informe en el qual posa de manifest la
oportunitat de revisar el preu del menjador escolar pel curs 2012/2013 pels alumnes
eventuals respecte de la quota aprovada provisionalment en el Ple de data 20 de març
de 2012, relativa a la ordenança preu públic núm.: P-03: menjador escolar per tal de
disminuir el seu import. S’acompanya informe.
El preus provisionals aprovats pel Consell Comarcal de la Selva per al menjador
escolar del curs 2012/13 preveuen que la tarifa per a alumnes usuaris discontinus sigui
de 6,90 €/dia.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya preveu aplicar unes
tarifes màximes per al menjador escolar que possiblement prevegin que els alumnes
esporàdics tinguin un preu màxim de 6,80€/dia.
Tot i que les situacions de cada model no coincideixen exactament, possiblement els
menús esporàdics definits pel Departament d’Ensenyament s’equiparin als menús
discontinus dels centres gestionats pel Consell Comarcal de la Selva.
Les quotes aprovades provisionalment relatives a l’ordenança preu públic núm. P03:menjador escolar, són les següents:
Article 3. Quantia:
Preu/dia
Preu dinar habitual CEIP i IES i llar amb monitors

6,10 €

complement eventuals

1,30 €

eventuals

7,40 €

complement fix discontinu

0,80 €

cost fix discontinu

6,90 €

Preu dinar habitual llar d’infants sense monitoratge

4,55 €

Preu dinar habitual llar d’infants amb monitoratge al 40%

5,10 €

Menjador mestres i professorat: fixos i discontinus

4,55 €

Tarifa especial per a usuaris només de monitoratge
3,05€
(degudament justificats per causes mèdiques) (fix i eventual)
Tarifa per a usuaris amb necessitats especials (monitoratge 16 €
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específic)
Berenar (només en algunes llars d’infants)

0,60€

- Preus especials:
S’aplicaran en aquells casos en què s’hagi d’elaborar i servir un menú especial derivat d’una
prescripció mèdica. El preu es fixarà en cada cas en funció dels costos d’elaboració del menú.
S’entén per usuaris habituals: alumnes, professorat, monitors i altres persones autoritzades que
utilitzin el servei de menjador al llarg del curs. Per tant, l'utilitza tots els dies lectius del
calendari escolar aprovat pel departament d'ensenyament, amb excepció de quan no s'utilitzi
per causa justificada.
S’entén per usuaris eventuals: alumnes, professorat i altres persones autoritzades que utilitzin
el servei de menjador esporàdicament. Es considerarà esporàdic tot aquell ús que no sigui tot
el calendari lectiu.

Aquestes quotes es modificaran d’acord amb el redactat que consta a la part dispositiva
d’aquesta proposta.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta
l’acord definitiu següent:
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança preu públic núm.: P-03:
menjador escolar que a continuació es relaciona, en els termes que consten en l’acord
provisional adoptat pel Ple de data 20 de març de 2012 amb les següents
modificacions:
- Ordenança preu públic núm. P-03: Menjador escolar
Redactat definitiu de les modificacions de l’ordenança:
Article 3. Quantia:

Preu/dia
Preu dinar habitual CEIP i IES i llar amb monitors

6,10 €

complement eventuals

1,30 €
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eventuals

7,40 €

complement fix discontinu

0,70 €

cost fix discontinu

6,80 €

Preu dinar habitual llar d’infants sense monitoratge

4,55 €

Preu dinar habitual llar d’infants amb monitoratge al 40%

5,10 €

Menjador mestres i professorat: fixos i discontinus

4,55 €

Tarifa especial per a usuaris només de monitoratge
3,05€
(degudament justificats per causes mèdiques) (fix i eventual)
Tarifa per a usuaris amb necessitats especials (monitoratge
16 €
específic)
Berenar (només en algunes llars d’infants)

0,60€

- Preus especials:
S’aplicaran en aquells casos en què s’hagi d’elaborar i servir un menú especial derivat d’una
prescripció mèdica. El preu es fixarà en cada cas en funció dels costos d’elaboració del menú.
S’entén per usuaris habituals: alumnes, professorat, monitors i altres persones autoritzades que
utilitzin el servei de menjador al llarg del curs. Per tant, l'utilitza tots els dies lectius del
calendari escolar aprovat pel departament d'ensenyament, amb excepció de quan no s'utilitzi
per causa justificada.
S’entén per usuaris eventuals: alumnes, professorat i altres persones autoritzades que utilitzin
el servei de menjador esporàdicament. Es considerarà esporàdic tot aquell ús que no sigui tot
el calendari lectiu.

Segon.- Adequar el preu del menú fix discontinu dels menjadors escolars gestionats
pel Consell Comarcal de la Selva al preu màxim que fixi el Departament
d’Ensenyament per als menús esporàdics i per tant, establir la tarifa de 6,80€/ menús
per als alumnes discontinus.
Tercer - Els acords definitius d’aprovació i modificació de l’ordenança preu públic, serà
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
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras.
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El Sr. Salmerón expressa que considera que el preu del menús eventuals continua
estant per sobre de preu màxim establert per la Generalitat de 6,80 euros.
La Sra. Natàlia Figueras exposa que la figura de l’eventual no està previst per la
normativa del Departament relativa a preus màxims de menjador escolar. Que el
Departament d’ensenyament ha comunicat verbalment als serveis educatius del
Consell que el preu de 7,40 dels eventuals no contradiu la regulació vigent.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 27
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC)
Vots en contra: 2
(ICV)
Abstencions: 4
(I-SELVA, MILLOR)

5. MOCIONS
5.1 Moció de suport a la construcció d'una residència per la gent gran-geriàtric
de la zona Ter-Brugent (PRP2012/135)
Exp. núm.: 2012/812
Relació de fets:
L’ any 2008, els pobles del Ter – Brugent (Amer, La Cellera de Ter, Anglès, Sant Julià
de Llor – Bonmatí ) s’ uneixen per demanar a la Conselleria d’ Acció Social i
Ciutadania, que es pogués construir una Residència per la Gent Gran-Geriàtric a la
Selva Interior, concretament, a la zona del Ter – Brugent.
A partir d’ aquí, es fan diferents reunions amb dirigents de la Conselleria i aquesta
inicia un estudi de camp sobre la zona del Ter – Brugent. Aquest estudi anomenat “
Estudi per establir l’ emplaçament i característiques d’ una residència per la gent gran
en l’ àrea del Ter – Brugent “ explicitava els punts forts i febles de cada poble i les
necessitats que hi havia en aquesta zona per atendre a la gent gran.
El Consorci de Benestar Social de la Selva i els pobles del Ter Brugent – Amer, La
Cellera de Ter – Anglès – Sant Julià de Llor Bonmatí – Osor – Susqueda , demana al
Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels acords següents:
Acords
En conseqüència el president proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva
l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Instar a la Conselleria de Benestar Social i Família que recuperi aquest estudi
abans esmentat per tal de reconèixer que la zona del Ter – Brugent necessita una
Residència per la Gent Gran- Geriàtric per atendre a la gent gran.
Segon.- Instar a la Conselleria de Benestar Social i Família que construeixi una
Residència per la Gent Gran -Geriàtric en la zona del Ter – Brugent, per tal, que la
gent gran d’ aquests pobles no hagin d’ hostatjar-se a geriàtrics llunyans del poble on
s’ ha viscut
.
Tercer.- Que els ajuntaments dels pobles del Ter Brugent aprovin per Ple aquesta
moció i la facin arribar a la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. president.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

5.2 Moció relativa a l'assumpció de les competències municipals derivades de
l'aplicació de la llei de protecció dels animals i l'establiment d'un sistema de
finançament destinas als ens locals per a la seva aplicació (PRP2012/134)
Exp. núm.: 2012/811
Relació dels fet
El Consell Comarcal de la Selva, coneixedor de les dificultats que els ajuntaments
tenen a l’hora d’assumir les competències que els atorga el Decret legislatiu 2/2008
que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals sigui una competència
dels municipis, a la que aquests han de fer front sense el traspàs dels recursos
corresponents, una situació que s’ha vist agreujada aquests últims anys per la greu
situació de crisi econòmica i financera de les administracions locals.
Per tot l’anterior, cal recordar que els ajuntaments han d’assumir les obligacions de
portar un cens municipal d’animals de companyia (article 14.2 del DL 2/2008 ) i també
“correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o
ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans”, que “ els ajuntaments poden
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delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 als ens locals supramunicipals,
sempre sota el principi de la millora en l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels
preceptes d’aquesta Llei” i que , a més, “els ajuntaments han de disposar de centres
de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat per al
municipi o convenir la realització d’aquest servei amb els ens locals supramunicipals o
amb altres municipis” ( article 16 del DL 2/2008 ). D’altra banda, i segons especifica la
mateixa Llei en l’article 11, “ es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en
general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via
reglamentària”.
Coneixedors que el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció d’elaborar el
reglament de la Llei de Protecció dels Animals, el Consell Comarcal de la Selva insta
el Govern de la Generalitat de Catalunya a accelerar aquesta tramitació perquè els
ajuntaments disposin d’una eina que detalli els recursos i els procediments que es
poden aplicar en matèria de recollida i custòdia d’animals de companyia. Al mateix
temps, demanem que l’aplicació d’aquest reglament es faci tenint en compte les
dificultats econòmiques dels ens locals, és a dir, essent conscients de la reducció
d’ingressos que estan patint els municipis i en general les administracions públiques.
Per aquests motius, caldria dotar una línia de finançament als ens locals per donar
compliment a les obligacions derivades de la llei.
Acords
En conseqüència el president proposa al Ple d’aquest Consell Comarcal l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima celeritat,
elabori el reglament del Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de
Protecció dels Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris perquè
els ajuntaments puguin assumir aquesta competència municipal d’acord amb un
finançament adequat al context econòmic actual
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de
finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades del
Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.
La manca d’aquest finançament pot comportar dificultats en el compliment d’aquesta
Llei.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en els municipis on no
es disposi de Policia Local pròpia, principalment els petits municipis d’àmbit rural,
l’autoritat de control que s’escaigui ( sigui el Cos dels Agents Rurals o el Cos dels
Mossos d’Esquadra) s’encarregui de vetllar pel compliment de les obligacions de
censar els animals domèstics d’acord amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008 que
aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions
necessàries perquè els ens locals puguin tenir accés a les dades del cens de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de
Catalunya.
Cinquè.- Proposar l’aprovació d’aquesta moció dels ajuntaments de la comarca.
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Sisè.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la
presidència de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Interior, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Eduard Adrobau.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

5.3 Moció d'adhesió als actes de commemoració dels 300 anys de la Guerra de
Successió i recuperació dels espais històrics a la comarca (PRP2012/156)
Exp. núm.: 2012/927
Relació de fets:
Amb data 26 d’abril,el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció on
s’instava el govern de la Generalitat a treballar perquè els edificis associats als fets
polítics i bèl·lics de la Guerra de Successió i els seus protagonistes preservin i
recuperin els signes físics i simbòlics de la seva significació històrica austriacista.
La Moció insta el Govern a promoure actuacions per assegurar que la commemoració
del tercer centenari de la Guerra de Successió, el 1714, i la pèrdua de les llibertats
nacionals amb el Decreto de Nueva Planta sigui d’una màxima solemnitat.
La Moció diu que “El 2014 ha de ser una excel·lent ocasió per recuperar el significat
d’aquells fets històrics. És una ocasió immillorable per reivindicar un país amb unes
estructures d’estat i una sobirania nacional amb la recuperació avui d’una consciència
col·lectiva a l’entorn de la legitimitat històrica i de la continuïtat jurídica que Felip V
volgué interrompre definitivament”.
Per altra banda,la moció aprovada insta a treballar conjuntament amb la resta
d’administracions per tal de promoure un programa de senyalització unitària dels
edificis i espais històrics associats amb la Guerra de Successió, d’acord amb els
criteris seguits a la Ruta 1714, que porta a terme el Departament de Cultura mitjançant
el Museu d’Història de Catalunya, amb la voluntat de desenvolupar un turisme cultural i
pedagògic que renovi i unifiqui les iniciatives i els programes ja existents i les proveeixi
d’un política adequada de promoció prioritària el 2014.
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Atès que a la comarca de La Selva hi ha, com a mínim, dos espais escenari de
diferents esdeveniments durant la Guerra de Successió (Mas Moragues a Sant Hilari
Sacalm i el Mas Regàs a Arbúcies).
Atès que la Generalitat de Catalunya ha creat un comissionat preparar els actes de
commemoració dels 300 anys de la Guerra de Successió.
Acords
En conseqüència el grup polític comarcal I-Selva proposa al Ple del Consell Comarcal
de la Selva l’adopció dels següents acords:
Primer.- Comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,l’interès
de la comarca en participar dels actes commemoratius.
Segon.- Treballar conjuntament amb d’altres administracions, Ajuntaments, Diputació
de Girona i Generalitat de Catalunya, per recuperar els espais austriacistes de la
comarca i,incorporar-nos al programa de senyalització d’edificis i espais històrics.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat i al comissionat 300 anys
de la Guerra de Successió.
Quart .- Fer arribar aquest acord als promotors de la moció al Parlament de Catalunya,
Il·lustríssim Sr. Antoni Strubell i Trueta.
Esmenes
El grup d’ERC demana la modificació de la proposta en els termes següents:
Quart.- Donar coneixement dels presents acords a la Presidència del Parlament de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris que hi són representats.
S’aprova l’esmena per unanimitat.
La part dispositiva de la proposta queda redactada en els següents termes:
En conseqüència el tots els grups polítics del Consell Comarcal proposen al Ple del
Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels següents acords:
Primer.- Comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,l’interès
de la comarca en participar dels actes commemoratius.
Segon.- Treballar conjuntament amb d’altres administracions, Ajuntaments, Diputació
de Girona i Generalitat de Catalunya, per recuperar els espais austriacistes de la
comarca i,incorporar-nos al programa de senyalització d’edificis i espais històrics.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat i al comissionat 300 anys
de la Guerra de Successió.
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Quart .- Donar coneixement dels presents acords a la Presidència del Parlament de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris que hi són representats.
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

5.4 Moció de suport als Centres Especials de Treball els Serveis d’inserció a
l’empresa ordinària (PRP2012/155)
Exp. núm.: 2012/926
Relació de Fets:
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació,
aquest Consell Comarcal considera prioritari promoure accions de protecció per als
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els
Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han
estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual,
trastorn mental o altres discapacitats severes.
Acords
En conseqüència tots els grups comarcals proposen al Ple del Consell Comarcal de la
Selva l’adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de
Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de
treball dels col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és
imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest col·lectiu.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament,
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb
especials dificultats.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos
necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis
d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i segons
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la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de
2011.
Quart.- Urgir la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
Cinquè.- Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez.
Sisè.- Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Consell
Comarcal que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes
que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social. Anualment farà pública una quota de reserva en aquest concepte.
Setè.- Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats
a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als
Centres Especials de Treball.
Esmenes
El president proposa eliminar la última frase de l’apartat sisè.
S’aprova l’esmena per unanimitat dels assistents.
La part dispositiva de la proposta queda redactada en els següents termes:
En conseqüència tots els grups comarcals proposen al Ple del Consell Comarcal de la
Selva l’adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de
Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de
treball dels col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és
imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest col·lectiu.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament,
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb
especials dificultats.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos
necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis
d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i segons
la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de
2011.
Quart.- Urgir la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
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d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
Cinquè.- Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez.
Sisè.- Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Consell
Comarcal que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes
que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social.
Setè.- Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats
a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als
Centres Especials de Treball.
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

6. PRECS I PREGUNTES
6.1.- Contracte del servei de menjador escolar
El Sr. Josep Romaguera pregunta en relació al contracte del servei de menjador
escolar. Donades les diferents necessitats de la comarca proposa sectoritzar el
contracte i aconseguir un servei més proper als centres educatius i al territori.
Considera que actualment hi havia deficiències en aquest sentit.
El Sr. president exposa que estan satisfets amb l’execució del contracte actual, i que
no estan d’acord amb les deficiències que anuncia el conseller, i que en tot cas el que
hi ha són discrepàncies amb alguns centres o comunitats educatives.
Pensa que el Consell Comarcal és un ens idoni per prestar serveis mancomunats i que
si tenen competències delegades les han d’exercir. Cada vegada es serviran més
menús, ja que la voluntat del Departament d’ensenyament ha declarat que en el futur
tots els centres han de ser gestionats pels Consells. Considera que el Consell
Comarcal de la Selva és un organisme proactiu.
Considera també que la comarca és una i que no procedeix separar els serveis
territorialment.
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El senyor Salmerón esmenta que molts dels serveis que presta el Consell són
esplèndids però que discrepa en relació al servei de menjador escolar. Esmenta que
dins la demarcació de Girona, el Consell que ha tingut més conflicte és el de la Selva, i
que altres Consells han compartit el servei de menjador amb les Ampes de les
escoles. No és el mateix gestionar aigües i tributs que gestionar persones, en aquest
segon cas, no únicament es tracta de tenir bons resultats econòmics.
El president exposa que no considera que el Consell hagi tingut conflictes amb els
centres, però i que és veritat que els últims temps hi ha hagut Ampes que han
manifestat la voluntat de voler gestionar el servei, però que considera que són
discrepàncies que es poden solventar.
El Sr. Joan Colomer exposa que és un fet objectiu que hi ha una sèrie de centres en
què els usuaris no estan contents amb el servei i que hi hauria d’haver un mínim sentit
autocrític per saber què està passant. Demana una explicació del motiu pel qual es
produeix aquesta situació. Diu també que el Consell no hauria d’imposar el seu criteri
per sobre la voluntat dels ciutadans.
El president respon que la gestió de 800.000 menús no és senzilla, i que el Consell
intenta escoltar l’opinió dels usuaris. Que també hi ha necessitat d’amortitzar les
inversions realitzades als centres. El Consell gestiona 49 centres i les Ampes
aproximadament 10, que provenen de situacions anteriors. El Departament
d’Ensenyament ha delegat les seves competències
És legítim que les Ampes vegin les oportunitats de gestionar-se el servei de menjador,
però la direcció de les Ampes és efímera i en canvi el Consell Comarcal dóna una
garantia de continuïtat del servei.
La Sra. Ruth Rosique demana si s’ha fet mai una enquesta als usuaris, ja que per la
seva experiència té constància de queixes en relació al servei.
La Sra. Natàlia Figueras comenta que en aquells centres on hi ha queixes es fa una
comissió de menjador per tractar els problemes amb els menús.
El president proposa que es faci una reunió entre els representants dels grups polítics
amb els responsables tècnics i polítics del Consell per tal d’aclarir dubtes i consensuar
postures.
6.2.- Obres de millora de la N-II
El Sr. Martí Noguer demana si es pot demanar al Departament de Carreteres si durant
els 3 anys que queden de legislatura es pot tenir alguna previsió.
El president expressa que tots som conscients de les limitacions pressupostàries de
les administracions públiques, recorda que el resultat del viatge a Madrid no va ser
gaire positiu.
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El president recorda que el Conseller de Territori i Sostenibilitat va assistir a un Consell
d’Alcaldes, i que ja va informar que no hi ha previstes grans inversions durant els
propers anys.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 17 d’octubre de
2012

El secretari
Santa Coloma de Farners, 17 d’octubre de 2012
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