ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2012/3
Caràcter: Ordinària
Data: 17 d' octubre de 2012
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 19:00 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
Jaume Salmeron Font (I-Selva), conseller
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
S’excusen:
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
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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

735a4c9516c24273a448105add06e37e001

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
- PLE2012/2 Ordinària 19/06/2012
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 canvi de forma de prestació i de l’expedient de contractació del servei de
menjador escolar (PRP2012/222 i PRP2012/224)
3.2 Aprovació inicial del Plecs de clàusules administratives generals per a la contractació del
Consell Comarcal de la Selva (PRP2012/221)
3.3 Aprovació provisional de la modificació i/o establiment d’Ordenances fiscals per l’any 2013
(PRP2012/219)
3.4 Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2011 (PRP2012/189)
3.5 Implantació del servei i aprovació del reglament pel funcionament de les Aules Musicals de
la Selva (PRP2012/223)
3.6 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de l'acceptació de la delegació de la
gestió administrativa i la recaptació en període voluntari d'un ingrés de dret públic local de
l'ajuntament de Lloret de Mar (PRP2012/218)
3.7 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de l'acceptació de la delegació de la
gestió tributària i recaptatòria de diversos ingressos de dret públic local de l’ajuntament de
Vidreres (PRP2012/231)
3.8 Modificació de la periodicitat de les comissions informatives de caràcter general (2012/232)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
5.1 Moció per a la creació d'un Estat propi per a Catalunya (PRP2012/228)
6. Precs i preguntes

2

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:
-PLE2012/2 Ordinària 19/06/2012
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
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:
CPPLE2012/10 Ordinària 15/05/2012
1. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Tossa de Mar, per a la per a l’avaluació de la gestió energètica
municipal (PRP2012/110)
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Hostalric, per a la per a l’avaluació de la gestió energètica municipal
(PRP2012/116)
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, per a la per a l’avaluació de la gestió energètica
municipal (PRP2012/118)
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, per a la per a l’avaluació de la gestió energètica
(PRP2012/119)
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5. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Breda, per a la per a l’avaluació de la gestió energètica
(PRP2012/126)
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOT, per col·laborar
amb el Servei de Creació d’Empreses (PRP2012/112)
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i el
Consorci de Benestar Social de la Selva pel finançament de tresoreria de l’any 2012
(PRP2012/125)
8. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament d’Amer per a l’aplicació de les liquidacions del servei de gestió tributària a
la compensació de deutes (PRP2012/129)
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament d’Anglès per a l’aplicació de les liquidacions del servei de gestió tributària
a la compensació de deutes (PRP2012/130)
10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
el Consell Comarcal de la Selva que regula la comanda de gestió de les compres
agregades de subministraments i serveis de comú utilització (PRP2012/131)
11. Aprovació dels convenis d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal
de la Selva per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les Xarxes d'Itineraris
saludables i la higienització del parcs urbans de salut (PRP2012/132)
12. Acceptació de l’encàrrec de redacció del pla d’autoprotecció i de l’aixecament de
plànols (plantes i secció tipus) de la llar d’infants municipal de Tossa de Mar
(PRP2012/117)
13. Acceptació de l’encàrrec de redacció del pla d’autoprotecció de la llar d’infants
municipal de La Cellera de Ter (PRP2012/120)
14. Acceptació de l’encàrrec de redacció del pla d’autoprotecció del poliesportiu
municipal de La Cellera de Ter (PRP2012/121)
15. Acceptació de l’encàrrec de revisió del pla d’actuació municipal per transport de
mercaderies perilloses (TRANSCAT), de Massanes.(PRP2012/122)
16. Acceptació delegació de competències en matèria de gestió de residus i neteja
viària, aprovació del conveni de delegació i aprovació del Pla de gestió del servei
d'Angles per a l’any 2012 (PRP2012/115)
17. Acceptació del Pla de gestió de residus municipals, neteja viària i neteja de platges
de l'Ajuntament de Blanes per l’exercici 2012 (PRP2012/123)
18. Acceptació de la delegació de competències en matèria de gestió de residus
efectuada per l'Ajuntament de Vidreres al Consell Comarcal de la Selva i aprovació del
conveni de delegació entre les corporacions (PRP2012/124)
19. Requeriment a l’empresa Casals Cardona Industrial, SA, adjudicatari de lot 5 de
ventilació i tractament de gasos de les obres d’adequació i millora de la planta de
compostatge (PRP2012/127)
20. Recepció definitiva del lot núm.7 d’instal·lació i subministrament de maquinària fixa
(PRP2012/128)
21. Donar compte de l'informe de la cap del Departament d'Organització Interna en
matèria de protecció dades personals (PRP2012/113)
22. Implantació del servei de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva
CPPLE2012/11 Ordinària 29/05/2012
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1. Acceptació de l'encàrrec de modificació del planejament de les Normes Subsidiàries
de Sant Feliu de Buixalleu per a la incorporació de diferents serveis tècnics i xarxes
d'infraestructures (PRP2012/136)
2. Conveni entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal de
la Selva en matèria de polítiques de Joventut (Pla d'Actuació Comarcal 2012)
(PRP2012/140)
3. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per
l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS RIO PARK MONTSENY (PRP2012/138)
4. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per Robert
Rabassedas Rubiales i encàrrec de defensa jurídica de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (PRP2012/137)
5. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu interposat per Dolores
Valero Morote (PRP2012/139)
6. Resolució de les reclamacions al plec de clàusules administratives per a la
contractació del servei de correspondència i aprovació definitiva dels plecs
(PRP2012/141)
CPPLE2012/12 Ordinària 05/06/2012
1. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
La Cellera de Ter (PRP2012/148)
2. Acceptació delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria
de gestió de residus efectuada per l'Ajuntament d'Amer (PRP2012/146)
3. Conveni de col·laboració en activitats d'interès general entre el Consell Comarcal de
la Selva i Proveïments d'Aigua, SA – PRODAISA (PRP2012/145)
CPPLE2012/13 Ordinària 19/06/2012
1. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Anglès pel projecte de tècnics
compartits de joventut any 2012 (PRP2012/158)
2. Aprovació de l'addenda del conveni d'actualització econòmica per al curs 2011-2012
entre el Consell Comarcal de la Selva i el Departament d’Educació (PRP2012/149)
3. Annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Amer per al manteniment i promoció d'itineraris de senderisme,
cicloturisme i BTT (PRP2012/162)
4. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi d'Hostalric
(PRP2012/152)
5. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Maçanet
de la Selva (PRP2012/154)
6. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de
Riudellots de la Selva (PRP2012/151)
7. Proposta d'acord referent a les al·legacions presentades per l'empresa Socamex
referent a l'explotació de l'EDAR d'Hostalric (PRP2012/161)
8. Proposta d'aprovació del nou document tècnic de l'encàrrec de gestió entre
DIPSALUT i el Consell Comarcal de la Selva per la higienització dels Parc urbans de
salut (PRP2012/160)
9. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu i encàrrec de defensa
jurídica en referència al procediment abreujat 187/2012 interposat per
CONSTRUCCIONES CARREIRAS SL. (PRP2012/157)
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CPPLE2012/14 Ordinària 03/07/2012
1. Encàrrec de gestió per a l'avalució de la gestió energètica municipal de Riudellots
de la Selva (PRP2012/167)
2. Acceptació de l'encàrrec d'assistència tècnica a l'Ajuntament d'Arbúcies en matèria
d'arquitectura i urbanisme (PR2012164)
3. Acceptació de la delegació de la gestió administrativa i la recaptació en període
voluntari d'un ingrés de dret públic local de l'ajuntament de Lloret de Mar (PR2012168)
4. Aprovació del pla de gestió de residus municipals i acceptar la delegació de
competències en matèria de gestió de residus de l'Ajuntament de Brunyola
(PR2012/170)
5. Pròrroga del contracte de gestió de serveis públics, sota la modalitat d'arrendament
per l'explotació de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners
(PR2012/169)
6. Pròrroga del contracte del servei de transport escolar pel període 2012-2017
(PR2012/166)
7. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de la
Selva per a la millora dels serveis de viatgers de la Selva (PR2012/165)
CPPLE2012/15 Ordinària 17/07/2012
1. Acceptació de la delegació a favor del Consell comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d’aigües
residuals de l'Ajuntament d'Anglès (PRP2012/179)
2. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'autoprotecció de la llar d'infants
municipal de Caldes de Malavella (PRP2012/176)
3. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'autoprotecció del correfoc de la Festa
Major de Caldes de Malavella (PRP2012/175)
4. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'autoprotecció de l'envelat municipal
de Caldes de Malavella (PRP2012/174)
5. Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a la prestació de serveis
d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions
en matèria de salut pública per a l'any 2012 (PRP2012/177)
6. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament de
Blanes, l'Ajuntament d'Hostalric i l'Ajuntament de Lloret de Mar per desenvolupar el
projecte noves eines per a la consolidació d'empreses: persones, processos i RSE
(PRP2012/173)
7. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Sils
(PRP2012/178)
8. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Breda
(PRP2012/172)
9. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Caldes
de Malavella (PRP2012/171)
10. Encàrrec de gestió pel projecte de creació per a l'estructura web del lloc municipal
de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.
CPPLE2012/16 Ordinària 07/08/2012
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1. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'Assistència i
Suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Vilobí d'Onyar
(PRP2012/193)
2. Conveni d'adhesió o cooperació per a la implantació i execució del Pla d'Assistència
i suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi d'Hostalric (PRP2012/192)
3. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'Assistència i
Suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi d'Anglès (PRP2012/191)
4. Conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per a la gestió dels residus
especials (PRP2012/187)
5. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de
Girona per a la transferència de la metodologia e+d+r (PRP2012/182)
6. Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Vidreres pel projecte tècnics
compartits de Joventut any 2012 (PRP2012/181)
7. Proposta de conveni de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el
Consell Comarcal de la Selva per a l'elaboració de la 2a versió del mapa topogràfic de
Catalunya 1:25000 (PRP2012/185)
8. Acceptació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d'aigües
residuals de l'Ajuntament d'Hostalric (PRP2012/190)
9. Acceptació de la delegació a favor del Consell comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d’aigües
residuals de l’Ajuntament de Sils (PRP2012/188)
10. Encàrrec de l'Ajuntament de Lloret de Mar per la redacció del Pla d'autoprotecció
de la platja i entorn de SA CALETA (PRP2012/186)
11. Acceptació de l'encàrrec de redacció, actualització i implantació de tots els plans
municipals de protecció civil (INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT I INUNCAT) de
l'Ajuntament d'Amer (PRP2012/183)
12. Sol·licitud d'encàrrec de defensa-jurídica recurs contenciós administratiu Peça
Separada mesures cautelars número 267/2012 interposat per l'associació de mares i
pares de l'escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar al Consell Comarcal de la Selva
per la gestió de menjador escolar (PRP2012/184)
CPPLE2012/17 Ordinària 21/08/2012
1. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'assistència i
suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Fogars de la Selva
(PRP2012/199)
2. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'assistència i
suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Breda (PRP2012/198)
3. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'assistència i
suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Maçanet de la Selva
(PRP2012/197)
4. Conveni d'adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla d'assistència i
suport (PAS) en matèria de protecció civil del municipi de Riudarenes (PRP2012/196)
5. Acceptació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d'aigües
residuals de l'Ajuntament de Campllong (PRP2012/200)
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6. Acceptació de la delegació a favor del Consell comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d’aigües
residuals de l’Ajuntament de Breda (PRP2012/195)
7. Delegació de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar a favor del Consell Comarcal de la
Selva de les competències municipals per sancionar infraccions en matèria de
sanejament d'aigües residuals (PRP2012/194)
CPPLE2012/18 Ordinària 04/09/2012
1. Conveni de col·laboració per a realització d'activitats complementàries Específiques
de l'educació en unitats d'escolarització compartida (UEC) entre el Dpt. d'Ensenyament
i el Consell Comarcal de la Selva - Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Blanes (PRP2012/207)
2. Conveni de col·laboració amb l'Escola de Música del Gironès per a la implantació de
les Aules Musicals de la Selva (PRP2012/205)
3. Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Certificació i
Consell Comarcal de la Selva de prestació de serveis de certificació digital com a
entitat de registre (PRP2012/206)
4. Acceptació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Blanes derivades
de la potestat sancionadora per la instrucció i resolució de procediments per
infraccions en matèria de residus (PRP2012/203)
5. Acceptació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de les
competències municipals per sancionar infraccions en matèria de sanejament d'aigües
residuals de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva (PRP2012/201)
6. Aprovació de l'encàrrec de redacció del projecte de renovació parcial de paviments
en els vials del polígon industrial de Riudellots de la Selva (PRP2012/202)
7. Tancament del balanç d'explotació de la planta de compostatge de la Selva per a
l'exercici 2011 (PRP2012/204)
8. Recepció definitiva del Lot número 5 (línea ventilació i tractament de gasos)
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
Núm. 2012G169
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ORIENTACIÓ LABORAL DE L'OFICINA JOVE
DE LA SELVA PEL MES DE MAIG DE 2012
Núm. 2012G170
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE SUPORT AL
PROJECTE DE TÈCNICS COMPARTITS DE L'OFICINA JOVE
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Núm. 2012G171
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE
CAMPANYA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FORM AL MUNICIPI DE BLANES
Núm. 2012G 172
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000006/2012)
Núm. 2012G 173
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000009/2012)
Núm. 2012G 174
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000008/2012)
Núm. 2012G 175
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000007/2012)
Núm. 2012G 176
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL
Núm. 2012G177
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA CAPDEVILA GERMANS, SA (PERNIL
CUIT MONT-CORB) PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G178
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'ADQUISICIÓ ANUAL DELS ALIMENTS
(SECS I HUMITS) PELS ANIMALS RESIDENTS AL CENTRE D'ACOLLIDA
D'ANIMALS DE LA SELVA
Núm. 2012G179
BESTRETA NÚMERO 3/2012 A L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Núm. 2012G180
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Núm. 2012G181
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE 10
ASSESSORAMENTS TECNOLÒGICS, FULLS DE RUTA EN L'ÀMBIT DE LA
GASTRONOMIA INDUSTRIAL
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Núm. 2012G182
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'ADQUISICIÓ ANUAL DE PRODUCTES
ZOOSANITARIS PELS ANIMALS RESIDENTS AL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS
DE LA SELVA
Núm. 2012G183
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA CAMPANYA
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FORM A BREDA I RIELLS VIABREA
Núm. 2012G184
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ESCORXADOR DE BREDA, SL DE
BREDA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G185
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA ACEBSA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G186
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA EMBOTITS BOADA PORCEL, SL DE VILOBÍ D’ONYAR
Núm. 2012G187
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA JUAN AULET TORRENT, SL D’ANGLÈS
Núm. 2012G188
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA FONTAGA, SA DE CALDES DE MALAVELLA
Núm. 2012G189
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS PER L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS
INFORMÀTICS PER A L'ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS
Núm. 2012G190
REQUERIMENT
DEL
LOT
NÚM.
6
D’INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA,
INSTRUMENTACIÓ I CONTROL DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I MILLORES A LA
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA SELVA
Núm. 2012G191
RESOLUCIÓ SENSE CONTINGUT
Núm. 2012G192
BESTRETA NÚMERO 6/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
Núm. 2012G193
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT D’OSOR
Núm. 2012G194
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
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Núm. 2012G195
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAIG
Núm. 2012G196
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Núm. 2012G197
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER UN ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DE LES
AIGÜES RESIDUALS D'ANTEX, SA A L'EDAR D'ANGLÈS
Núm. 2012G198
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA FRIT RAVICH, SL DE MAÇANET DE LA
SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G199
RECTIFICACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAIG
Núm.2012G200
AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL DE LA SRA. ALBA CARA CASADESÚS
Núm. 2012G201
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE LA FUNCIONARIA INTERINA SRA. CARMEN
DEL CID VAZQUEZ
Núm. 2012G202
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE LA FUNCIONARIA INTERINA SRA.VANESSA
BARRA CANALETA
Núm. 2012G 203
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000025/2012)
Núm. 2012G 204
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000024/2012)
Núm. 2012G 205
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000028/2012)
Núm. 2012G 206
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000010/2012)
Núm. 2012G 207
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000015/2012)
Núm. 2012G 208
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000043/2012)
Núm. 2012G 209
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000032/2012)
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Núm. 2012G 210
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000020/2012)
Núm. 2012G 211
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000029/2012)
Núm. 2012G 212
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000035/2012)
Núm. 2012G 213
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000041/2012)
Núm. 2012G 214
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000039/2012)
Núm. 2012G 215
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000042/2012)
Núm. 2012G 216
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000017/2012)
Núm. 2012G 217
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000023/2012)
Núm. 2012G 218
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000034/2012)
Núm. 2012G 219
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000013/2012)
Núm. 2012G 220
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000022/2012)
Núm. 2012G 221
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000021/2012)
Núm. 2012G 222
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000026/2012)
Núm. 2012G 223
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000037/2012)
Núm. 2012G 224
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000016/2012)
Núm. 2012G 225
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000012/2012)
Núm. 2012G 226
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000011/2012)
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Núm. 2012G227
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESTUDI-RECULL
DE BONES PRÀCTIQUES EMPRESARIALS A LA COMARCA DE LA SELVA
Núm. 2012G228
BESTRETA NÚMERO 6/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Núm. 2012G229
BESTRETA NÚMERO 6/2012 A L’AJUNTAMENT DE BREDA
Núm. 2012G230
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012G231
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ D'UN ANÀLISI DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS
Núm. 2012G 232
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000045/2012)
Núm. 2012G 233
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000046/2012)
Núm. 2012G 234
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000047/2012)
Núm. 2012G 235
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000048/2012)
Núm. 2012G 236
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000049/2012)
Núm. 2012G 237
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000050/2012)
Núm. 2012G 238
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000051/2012)
Núm. 2012G 239
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000052/2012)
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Núm. 2012G 240
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000053/2012)
Núm. 2012G 241
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000054/2012)
Núm. 2012G 242
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000055/2012)
Núm. 2012G 243
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000056/2012)
Núm. 2012G 244
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000057/2012)
Núm. 2012G 245
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000058/2012)
Núm. 2012G 246
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000059/2012)
Núm. 2012G 247
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000060/2012)
Núm. 2012G 248
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000061/2012)
Núm. 2012G 249
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000062/2012)
Núm. 2012G 250
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000063/2012)
Núm. 2012G 251
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000064/2012)
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Núm. 2012G252
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA PER
A LA SEU PRINCIPAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, LES OFICINES
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I EL MAGATZEM COMARCAL, ANY 2012
Núm. 2012G253
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA PER
AL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE LA SELVA (CAAS) PER A L’ANY 2012
Núm. 2012G 254
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000066/2012)
Núm. 2012G 255
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000067/2012)
Núm. 2012G 256
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000068/2012)
Núm. 2012G 257
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000069/2012)
Núm. 2012G 258
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000070/2012)
Núm. 2012G 259
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000071/2012)
Núm. 2012G 260
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000072/2012)
Núm. 2012G 261
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000073/2012)
Núm. 2012G 262
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000074/2012)
Núm. 2012G 263
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000075/2012)
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Núm. 2012G 264
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000076/2012)
Núm. 2012G 265
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000077/2012)
Núm. 2012G 266
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000078/2012)
Núm.2012G267
SOL·LICITUD REDUCCIÓ DE JORNADA DE LA SRA.RAQUEL FERNÀNDEZ
NAVARRETE
Núm. 2012G268
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE JUNY
Núm. 2012G 269
SOL·LICITUD FORMAL A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA
TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE SOL·LICITUD DE CÈDULES D’HABITABILITAT DE
SEGONA OCUPACIÓ DES DE L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DE LA SELVA
INCLOSES LES INSPECCIONS TÈCNIQUES
Núm. 2012G270
RESOLUCIÓ SENSE CONTINGUT
Núm. 2012G271
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Núm. 2012G272
BESTRETA NÚMERO 6/2012 A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS
Núm. 2012G273
BESTRETA NÚMERO 6/2012 A L’AJUNTAMENT DE SILS
Núm. 2012G274
BESTRETA NÚMERO 2/2012 A L’AJUNTAMENT DE VIDRERES
Núm. 2012G276
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS I
MATERIAL INFORMÀTIC
Núm. 2012G 277
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000079/2012)
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Núm. 2012G 278
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000080/2012)
Núm. 2012G 279
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000081/2012)
Núm. 2012G 280
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000082/2012)
Núm. 2012G 281
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000083/2012)
Núm. 2012G 282
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000084/2012)
Núm. 2012G 283
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000085/2012)
Núm. 2012G 284
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000086/2012)
Núm. 2012G 285
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000087/2012)
Núm. 2012G 286
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000088/2012)
Núm. 2012G 287
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000089/2012)
Núm. 2012G 288
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000090/2012)
Núm. 2012G 289
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000091/2012)
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Núm. 2012G 290
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000092/2012)
Núm. 2012G 291
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000093/2012)
Núm. 2012G 292
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000094/2012)
Núm. 2012G 293
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000095/2012)
Núm. 2012G 294
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000096/2012)
Núm. 2012G 295
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000097/2012)
Núm. 2012G 296
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000098/2012)
Núm. 2012G 297
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000099/2012)
Núm. 2012G 298
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000100/2012)
Núm. 2012G299
RECTIFICACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE LA SRA.DOLORS RIERA
ANGLADA PER PASSAR A LA SITUACIÓ DE PENSIONISTA PER INCAPACITAT
PERMANENT
Núm. 2012G300
INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE SANCIÓ (NÚM.
000065/2012)
Núm. 2012G301
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ
COMPOSTADORS PER AL SERVEI DE COMPOSTATGE CASOLÀ

DE

Núm. 2012G302
MODIFICACIÓ PLA ANUAL DE VACANCES DE L’ANY 2012
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Núm. 2012G303
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA CAMBELSON, SL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G 304
PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A L’ANY 2012 EN EL MUNICIPI DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G305
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA ACEBSA-AISLANTES, CONDUC. ESMALT. Y BARNICES, SA
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G306
RECTIFICACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE JUNY
Núm. 2012G307
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
D'ENGINYERIA A L' ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA
Núm. 2012G308
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
D'ENGINYERIA A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA
Núm. 2012G309
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA ACEBSA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G 310
RESOLUCIÓN RELATIVA A UNAS ALEGACIONES EFECTUADAS CONTRA LA
RESOLUCIÓN DE INICIO DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR CON PROPUESTA
DE SANCIÓN (EXPEDIENTE Nº. 000038/2012)
Núm. 2012G311
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER EL MONITORATGE D'EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Núm. 2012G 312
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE
TRADUCCIONS I INTEGRACIÓ D'IDIOMES A MEDIASCAPE DINS EL PROJECTE ERUTES DEL TERRITORI MUSEU DE L'AIGUA. FEDER EIX 4
Núm. 2012G313
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE
PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS I ELABORADORS DE PRODUCTES
AGROALIMENTARIS DE LA COMARCA DE LA SELVA
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Núm. 2012G 314
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000019/2012)
Núm. 2012G 315
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000030/2012)
Núm. 2012G 316
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000044/2012)
Núm. 2012G 317
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000027/2012)
Núm. 2012G 318
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000031/2012)
Núm. 2012G 319
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000062/2012)
Núm. 2012G 320
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000018/2012)
Núm. 2012G 321
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000036/2012)
Núm. 2012G322
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE
D'OBRES PER A LA REFORMA DE LA COBERTA DEL MAGATZEM DEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
Núm. 2012G323
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIOL
Núm. 2012G324
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
BARRERES DE SEGURETAT ALS ALTELLS DEL MAGATZEM COMARCAL DE LA
SELVA
Núm. 2012G325
RESOLUCIÓ SENSE CONTINGUT
Núm. 2012G326
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER EL TRACTAMENT DE RESIDUS
VOLUMINOSOS
Núm. 2012G327
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER EL TRACTAMENT DE RESIDUS
VOLUMINOSOS
Núm. 2012G328
BESTRETA NÚMERO 7/2012 A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
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Núm. 2012G329
BESTRETA NÚMERO 7/2012 A L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
Núm. 2012G330
BESTRETA NÚMERO 5/2012 A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Núm. 2012G331
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
Núm. 2012G332
BESTRETA NÚMERO 1/2012 A L’AJUNTAMENT D’AMER
Núm. 2012G333
BESTRETA NÚMERO 4/2012 A L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Núm. 2012G334
MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE SIGNATURA DEL GERENT DEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
Núm. 2012G335
APROVACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES D’AGOST
Núm. 2012G 336
REQUERIMENT DEL LOT NÚM. 3 DE RESTA D’ACTUACIONS D’OBRA CIVIL A LA
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA SELVA
Núm. 2012G337
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES
CONTRA ANGLÈS TÈXTIL, SA
Núm. 2012G338
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA PRODUCTOS CONCENTROL, SA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS
D'ABOCAMENT
Núm. 2012G339
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA FLISA CATALUNYA, SAU DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS
D'ABOCAMENT
Núm. 2012G340
INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE
D’AIGÜES CONTRA FLISA CATALUNYA, SAU DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núm. 2012G341
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000079/2012)
Núm. 2012G 342
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000057/2012)
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Núm. 2012G 343
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000052/2012)
Núm. 2012G 344
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000063/2012)
Núm. 2012G 345
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000061/2012)
Núm. 2012G 346
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000066/2012)
Núm. 2012G 347
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000048/2012)
Núm. 2012G 348
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000083/2012)
Núm. 2012G 349
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000080/2012)
Núm. 2012G 350
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000014/2012)
Núm. 2012G 351
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000077/2012)
Núm. 2012G 352
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000055/2012)
Núm. 2012G 353
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000092/2012)
Núm. 2012G 354
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000089/2012)
Núm. 2012G 355
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000053/2012)
Núm. 2012G 356
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000054/2012)
Núm. 2012G 357
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000068/2012)
Núm. 2012G 358
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000059/2012)
Núm. 2012G 359
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000074/2012)
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Núm. 2012G 360
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000081/2012)
Núm. 2012G 361
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000087/2012)
Núm. 2012G 362
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000090/2012)
Núm. 2012G 363
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000095/2012)
Núm. 2012G 364
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000096/2012)
Núm. 2012G 365
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000050/2012)
Núm. 2012G 366
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000033/2012)
Núm. 2012G 367
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000069/2012)
Núm. 2012G 368
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000076/2012)
Núm. 2012G 369
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000056/2012)
Núm. 2012G 370
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000067/2012)
Núm. 2012G 371
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000084/2012)
Núm. 2012G 372
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000047/2012)
Núm. 2012G 373
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000078/2012)
Núm. 2012G 374
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000071/2012)
Núm. 2012G 375
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’AMPLIACIÓ I MILLORES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE LA
SELVA. LOT NÚM. 6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, INSTRUMENTACIÓ I CONTROL
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Núm. 2012G376
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA DE 15 DE
MARÇ DE 2012 FRISELVA, SA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE
SANEJAMENT
Núm. 2012G377
PLA DE CONTROL TRIBUTARI A PARTIR DE L’ANY 2012 EN EL MUNICIPI DE
BLANES
Núm. 2012G 378
EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA DEL SR. JORDI SOLEY GASCONS
Núm. 2012G379
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE
VIDEO-VIGILÀNCIA AMB GRAVACIÓ DIGITAL PER AL CAAS DE TOSSA DE MAR
Núm. 2012G380
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA EMBOTITS BOADA PORCEL, SL DE
VILOBÍ D'ONYAR PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G381
RECTIFICACIÓ DE LA NÒMINA DE PERSONAL DEL MES D’AGOST
Núm. 2012G382
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA JUAN AULET TORRENT, SL D'ANGLÈS
PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G383
PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRA ACEBSA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT
Núm. 2012G384
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT, PER
VIA D'URGÈNCIA, DE LA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DEL
MUNICIPI DE BLANES
Núm. 2012G 385
RESOLUCIÓ RELATIVA A UNES AL·LEGACIONS EFECTUADES CONTRA LA
RESOLUCIÓ D’INICI D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR AMB PROPOSTA DE
SANCIÓ (EXPEDIENT NÚM. 000072/2011)
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
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2.3 Dació de compte de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions següents:
Núm. 2012P78
MODIFICACIO DE CRÈDIT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT NÚM. 1/2012
Núm. 2012P79
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’UN SELECCIÓ DE PERSONAL DE
JOVENTUT PEL SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DE LA SELVA 2012
Num. 2012P80
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL CONGRÉS DE
LA GENT GRAN DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN. ANY 2012
Num. 2012P81
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L'EDICIÓ
DELS BUTLLETINS DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN. ANY 2012
Núm. 2012P82
DENEGAR L’AJUT A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ELÈCTRIC PER A LA 4A EDICIÓ
DEL FADE A LA CELLERA DE TER: RESOLUCIÓ DENEGACIÓ AJUT DIRECTE
Núm. 2012P83
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ACADÈMIA SALT,SL PER A LA FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DE L’ALUMNA MARTA SERRAT XIFRA
Num. 2012P84
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FACILITAR L'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES
Núm. 2012P85
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES QUE PROMOGUIN LA
CULTURA DE LA INNOVACIÓ I EL TALENT INNOVADOR I CREATIU EN DOS
PÚBLICS CLAU PEL DESENVOLUPAMENT D’UNA SOCIETAT INNOVADORA:
EMPRESES I JOVES
Núm. 2012P86
SUBVENCIÓ AL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY. ANY 2012
Núm. 2012P87
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA ALS CENTRES NO GESTIONATS PEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
Núm. 2012P88
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT DE L'EMPRESA FRECARN, SA A
L'EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA

25

Núm. 2012P89
RESOLUCIÓ SENSE CONTINGUT
Núm. 2012P90
AJUT A L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALVELLA PER L'11è CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
Núm. 2012P91
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL
Num. 2012P92
APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE NOTIFICACIONS
ELECTRÒNIQUES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A TRAVÉS DE E-NOTUM
Num. 2012P93
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PARTICIPAR A LA VISITA PREPARATÒRIA A
LA REGIÓ DE NEATH PORT TALBOT (UK), DINS LA CONVOCATÒRIA PAP 2012
Núm.: 2012P94
SELECCIÓ DE DOS PEONS PER CONCURS OPOSICIÓ
Núm.: 2012P95
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"
Num. 2012P96
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA (DGPYME), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA
DE SUBVENCIONS, ORDRE IET/966/2012, PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROJECTE HUBS SENIORS PARA EL EMPRENDIMIENTO
Num. 2012P97
POSADA EN MARXA D’UN PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE I CANVI
D’ADSCRIPCIÓ DEL SERVEI DE CONSUM
Num. 2012P98
SUBVENCIÓ DEL PLA D’ELECTRIFICACIÓ RURAL DE CATALUNYA I PER AL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I DE GAS EN EL MEDI RURAL.
PERC 2010-2011
Num. 2012P99
RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACTA DEL
COMITÈ TÈCNIC DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ DE
PROGRAMA ADSCRIT AL “SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE DE LA
SELVA 2012
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Num. 2012P100
RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ANGLÈS TÈXTIL
SA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012P72 DE 16 D’ABRIL
Num. 2012P101
SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE
JOVENTUT PELS SERVEIS DE L'OFICINA JOVE DE LA SELVA. ANY 2012
Núm.: 2012P102
SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL AMB ADSCRIPCIÓ AL
PROGRAMA “SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DE LA SELVA 2012
Núm.: 2012P103
RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACTA DE 14 DE
MAIG DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE DOS PEONS EN REGIM LABORAL
FIX
Núm. 2012P104
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS LA SELVA PER A
LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DE L’ALUMNE AMANDA
ISABEL ZUÑIGA GARCIA
Núm. 2012P105
MODIFICACIÓ CONDICIONS ATORGAMENT AJUT A L’ASSOCIACIÓ MIFAS PER
EXECUTAR EL PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2011
Núm. 2012P106
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A PARTICIPAR A LA VISITA PREPARATÒRIA A
LA REGIÓ DE NEATH PORT TALBOT (UK), DINS LA CONVOCATÒRIA PAP 2012
Núm. 2012P107
SUBVENCIÓ AL MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY. ANY 2012
Núm. 2012P108
DELEGACIÓ DE LA SIGNATURA PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, I EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA, EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Núm. 2012P109
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL
Núm. 2012P110
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA
DEL SR. NESTOR CASTRO NUÑEZ
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Núm. 2012P111
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA
DE L'EMPRESA CEDIPSA
Núm. 2012P112
SUBVENCIÓ AL MUSEU DE LLORET DE MAR. ANY 2012
Núm. 2012P113
AJUT PER A LA XIX EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TEATRE DE L'ENSENYAMENT
PÚBLIC SECUNDARI. ANY 2012
Núm. 2012P114
AJUT A LA CONGREGACIÓ DELS DOLORS D'AMER
Núm. 2012P115
HOMOLOGACIÓ D’AULES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ
OCUPACIONAL 2012-2013. CANVIS D’ESPECIALITAT
Núm. 2012P116
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA DE LA SRA. MONTSE BUFÍ I ARTAU
Núm. 2012P117
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE SANEJAMENT DE
L'EMPRESA DEL SR. CARLES CAPELLA SERAROLS DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
Num. 2012P118
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ INCLOSA EN EL PLA FEDER CATALUNYA 2007-2013
EIX 4
Num. 2012P119
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL, ORDRE AAM/157/2012, DE 6 DE JUNY,
PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DELS AJUTS PER
FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE
COMPANYIA
Núm. 2012P120
AJUT DE COL·LABORACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DEL CURS D'ESTIU SALUT I
AIGUA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Núm. 2012P121
EMO/1099/2012, DE 13 D’ABRIL, CONVOCATÒRIES PER A L’ANY 2012 DE LES
LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ AGRUPADA I PROJECTES DE
CANVI ESTRATÈGIC D’ALT IMPACTE
Núm. 2012P122
FORMACIÓ OCUPACIONAL ANY 2009, EXP. 09/FOAP/098/0044922. REVOCACIÓ
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ
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Núm. 2012P123
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA COMISSIÓ EUROPEA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROJECTE DESENVOLUPANT COMUNITATS DE CONFIANÇA PER A
L'APRENENTATGE GLOBAL
Núm. 2012P124
CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE CENTRES
RECOLZAMENT A EMPRENEDORS. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

DE

Num. 2012P125
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA - DIRECCIÓ
GENERAL DE JOVENTUT PER LES ACCIONS DERIVADES DEL PLA D'ACTUACIÓ
COMARCAL DE JOVENTUT ANY 2012
Núm. 2012P126
PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I ELS USUARIS DELS DIFERENTS SERVEIS QUE OFEREIX EL
CONSELL COMARCAL
Num. 2012P127
NOMENAMENT DE SECRETARI ACCIDENTAL DURANT EL PERIODE DE
VACANCES DEL SEU TITULAR
Num. 2012P128
PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP JOSEP MADRENYS DE VILOBÍ
D'ONYAR PER LA GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR
Núm. 2012P129
AJUT A L’ SPORTING VIDRERENCA CLUB ESCOLA DE FUTBOL PER A LA
CELEBRACIÓ DEL CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL. ANY 2012 1ª EDICIÓ.
CEF VIDRERENCA
Núm. 2012P130
PROGRAMA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ JUVENIL.
EXPEDIENT SUMA'T-34-2010. RENÚNCIA SUBVENCIÓ NO JUSTIFICADA
Núm. 2012P131
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA ALS CENTRES NO GESTIONATS PEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
Núm. 2012P132
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE DETOT
GRUP CENTRE COMERCIAL, SL AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE CALDES DE
MALAVELLA
Núm. 2012P133
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A L'EDAR DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA DE L'EMPRESA SERVEIS PANELLA, SL
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Núm. 2012P134
SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE L’IAE DE L’AJUNTAMENT DE
BLANES
Núm. 2012P135
CONTRACTE DE SERVEIS NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA GESTIÓ DE
LA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DE BLANES
Núm. 2012P136
ORGANITZACIÓ TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL. CREACIÓ DEL COMITÈ DE
GERÈNCIA
Núm. 2012P137
ORGANITZACIÓ TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL. CREACIÓ DEL COMITÈ
EXECUTIU
Num. 2012P138
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA DE LA GRANJA
ESCOLA CAN MASÓ A L'EDAR DE SILS- VIDRERES
Núm. 2012P139
NOMENAMENT D'INSTRUCTOR PER A LA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS
SANCIONADORS D'EXPEDIENTS INICIATS PER INFRACCIONS DE LES NORMES
DE CIRCULACIÓ COMESES A LES VIES URBANES DEL MUNICIPI DE LLORET DE
MAR
Num. 2012P140
INCOACIÓ DE PROCEDIMENT DE CANVI DE MODALITAT DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I PRORROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE
VIGENT
Núm. 2012P141
SOL·LICITUD D'AJUT A L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DE LA SELVA PER AL
DISSENY I EDICIÓ DE: ON? DORMIR, MENJAR I GAUDIR DE LA COMARCAL DE
LA SELVA
Núm. 2012P142
SOL·LICITUD D'AJUT PER A L'ADEQUACIÓ HIGIÈNIC SANITÀRIA DE LA PISCINA
TERAPÈUTICA JORDI KEMNER
Núm. 2012P143
CONVENI DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNA CLÀUDIA SERRA GONZÁLEZ DEL
CENTRE EDUCATIU LA SALLE
Núm. 2012P144
RENÚNCIA DE L’IMPORT ATORGAT I NO JUSTIFICAT DEL PROJECTE “E-RUTES:
SERVEIS TURÍSTICS I D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I
CULTURAL EN DISPOSITIUS MÒBILS-GPS” (FEDER-EIX4)

30

Núm. 2012P122
FORMACIO OCUPACIONAL ANY 2009, EXP. 09/FOAP/098/0044922. REVOCACIO
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ
Núm. 2012P145
SOL.LICITUD D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT DE SILS PEL
NOMENAMENT EN COMISSIÓ CIRCUMSTANCIAL D'UN FUNCIONARI AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL PER TAL ASSISTEIXI A LA SESSIÓ
PLENÀRIA DEL 27/09/2012
Núm. 2012P146
SOL·LICITUD D'AJUT AL GRUP SARDANISTA DE SANT HILARI PER A
L'ORGANITZACIÓ DE LA XXV EDICIÓ DE L'APLEC DE LA SARDANA
Núm. 2012P147
SOL·LICITUD D'AJUT PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN DE SANT HILARI SACALM
Núm. 2012P148
SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA. RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
SANT SALVADOR D'HORTA
Núm. 2012P149
CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L'ACORD DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS ESPECIALS A LES DEIXALLERIES COMARCALS: APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
2.4 Dació de compte sentències judicials
1.- Sentència 133/2012 de 12 de juny de 2012
Procediment 78/2010- Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona
Recurrent: Marcela Barcardit Muntaner
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Lloret de Mar
Decisió: Estima parcialment el recurs presentat contra provisió de constrenyiment pel
que fa a les liquidacions de l’IBI del 2001 al 2002 i deixa vigents les del 2003 al 2007.
2.- Decret de la secretària judicial 16/2012 de 28 de juny de 2012
Recurs ordinari 228/2010
Recurrent: FCC medio ambiente
Demandat: Ajuntament de Blanes, Consell Comarcal de la Selva i Nora
Decisió: Declara el desistiment de l’empresa FCC

31

Esmenes
No n’hi ha
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
Consell Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 30 de juny 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 30-6-2012 que
incumpleixen el Termini de pagament
199

Import
3.112.657,38 €
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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 30 de juny 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 30-6-2012 Import
que incumpleixen el Termini de pagament
7
8.113,71 €
Esmenes
No n’hi ha
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Intervencions
El Sr. Josep Romaguera exposa que s’han obert una quantitat important d’expedients
sancionadors per mitjà de resolució de gerència i que, en seu parer, considera per
sobre del normal, pregunta quin n’és el motiu.
També pregunta en relació a la pròrroga del servei de transport escolar.
El Sr. Gerent exposa que la majoria d’expedients sancionadors provenen del servei de
gestió tributària per l’incompliment per part de les empreses dels requeriments
d’embargament fets pel Consell Comarcal.
En relació a la pregunta del transport escolar, el gerent dóna els detalls en relació al
contingut d’aquest acord.

3. PROPOSTES D'ACORD
3.1 Aprovació del Calvi de forma de prestación i de l’expedient de contractació
del servei de menjador escolar (PRP2012/222 i PRP2012/224)
3.1.1 Aprovació del canvi de modalitat contractual en la prestació del servei de
menjador escolar de gestió directa a concessió administrativa (PRP2012/222)
Exp. núm.: 2012/1305
Antecedents
La regulació del servei públic de menjadors escolar es troba al Decret 160/1996, de 14
de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics
de titularitat del Departament d'Ensenyament.
En aquest sentit, l’article 10 estableix les possibles modalitats de gestió del servei, que
són les següents:
a) Mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector.
b) Contractant el subministrament diari de menjars elaborats i, en el seu cas, la
sevadistribució i servei amb una empresa del sector.
c) Convenint el servei amb els respectius ajuntaments o consells comarcals que
hiestiguin interessats, per la qual cosa es formularan els oportuns convenis amb
elDepartament d Ensenyament que es podrien incloure dins d àmbits de cooperació
mésamplis, si així s acordés.
d) Gestionant el centre, directament, el servei mitjançant el personal laboral
contractata l efecte per l òrgan competent, adquirint els corresponents
subministraments iutilitzant els seus propis mitjans instrumentals.
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e) A través de convenis amb altres establiments oberts al públic, entitats o institucions
que ofereixin garantia suficient de la correcta prestació del servei.
Les competències en matèria de gestió del servei de menjador escolar obligatori i
voluntari dels centres educatius de la comarca de la Selva estan delegades al Consell
Comarcal de la Selva, de conformitat amb l’acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de data 5 de juliol de 1996 i posterior acceptació pel ple del Consell
Comarcal de la Selva en data 22 d’octubre de 1996, així com el conveni de delegació
de competències que ho desenvolupa.
En el pacte onzè del conveni de delegació de competències es fa esment a què el
Consell Comarcal haurà de, preferentment, procedir a la contractació d’una empresa
del sector per la modalitat a) i en el seu defecte b), de les previstes a l’article 10 del
Decret 160/1996, de 14 de maig.
El Consell Comarcal de la Selva per mitjà de l’adjudicació del contracte de serveis amb
l’empresa Eurest Colectividades SA en data 8 de maig de 2007 va optar per la
modalitat b) de les establertes a l’article 10 esmentat, raonant-ho al l’expedient de
contractació corresponent. Aquest contracte finalitza el curs escolar 2011-2012.
La durada inicial del contracte era de 5 anys prorrogable per períodes de 5 anys més,
fins un màxim de 20 anys. El contracte va iniciar-se el dia 12 de setembre de 2007 i
finalitzarà el dia 12 de setembre de 2012, donat que un cop transcorregut el període
inicial del contracte no s’ha acordat la seva pròrroga.
En aquest moment, i vers el curs 2012-2013, el Consell Comarcal encara no ha
adoptat cap acord en relació a la forma de prestació d’aquest servei, però la forma que
es determini, haurà de ser, preferentment una concessió ( modalitat a.) o un contracte
de subministrament ( modalitat b.). I en tot cas la selecció de l’empresa, establiment o
entitat que ho gestioni es farà seguint la legislació vigent en matèria de contractació
del sector públic, a través dels procediments que garanteixin la publicitat i concurrència
de totes les persones interessades.
La presidència del Consell Comarcal de la Selva ha sol·licitat l’emissió d’una memòria
justificativa en la qual s’avaluï les condicions d’una i altra modalitat i es faci una
proposta en relació a quina modalitat escollir.
A aquest efecte, el Consell Comarcal ha encarregat a l’empresa de consultoria effial un
estudi de la prestació del servei, en el qual s’han valorat els avantatges i inconvenients
de cada una de les modalitats. La conclusió d’aquest informe és que la modalitat més
escaient en l’actual entorn és la concessió.
Partint d’aquesta premissa s’han elaborat una proposta de recomanacions als efectes
de redactar els plecs de clàusules reguladores de la concessió, indicant els avantatges
que pot suposar l’adopció d’aquesta modalitat.
Així mateix, donat que el contracte vigent finalitza aquest curs escolar i que la licitació
del servei en la nova modalitat que resulti escollida és impossible de finalitzar-se
abans de l’inici del nou curs escolar 2012-2013, caldria determinar una prorroga
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forçosa del contracte amb Eurest Colectividades SA que garantís la prestació del
servei fins el moment en què es formalitzi el nou contracte.
Fonaments de dret
I.- El canvi de modalitat en la prestació de serveis públics locals està prevista als articles
188.5, i es regeix pel procediment establert en relació a l’establiment de serveis públics
previst a l’article 160, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que
determinen el següent procediment:
1.L'expedient instruït amb els documents a què es refereix l'article anterior s'ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que
s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. Simultàniament, s'ha de donar
audiència als interessats i a les entitats que, si s'escau, han exercit la iniciativa.
2.El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha
d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament
que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en
el pressupost.
Posterior o simultàniament al canvi de modalitat en la prestació del servei, és necessari
iniciar el procediment de contractació de la concessió administrativa. A aquest efecte el
contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques que aprovi l’òrgan de contractació, pel Decret Legislatiu 3/2011
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò
que no resulti derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de gestió de serveis públics, modalitat de concessió, de
conformitat amb l’article 5 i següents del Decret Legislatiu 3/2011.
L’òrgan competent per aprovar el canvi de modalitat i la contractació serà el ple si la seva
durada és superior a 3 anys i les despeses d’establiment superi el 20% dels recursos del
pressupost , de conformitat amb l’article 47 de la Llei de Bases de Règim Local.
Donat el caràcter essencial del servei que presta Eurest Colectividades SA, procedeix
aplicar analògicament l’article 235 lletra a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals pel que fa a l’obligació del contractista de seguir prestant el servei, en cas
d’extinció normal del contracte, fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:

36

Primer.- Aprovar l’expedient de canvi de modalitat en la prestació del servei de
menjador escolar dels centres d’ensenyament competència del Consell Comarcal de la
Selva, de gestió directe a gestió indirecte sota la modalitat de concessió administrativa.
Segon.- Sotmetre el canvi de modalitat en la prestació del servei a informació pública
pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la
província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació.
Tercer.- Determinar que Eurest Colectividades SA segueixi prestant el servei fins que
l’empresa que resulti concessionària de la nova licitació que es portarà a terme es faci
càrrec de la gestió, en aplicació analògica de l’article 235 lletra a) del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
3.1.2 Aprovació de l'expedient de contracte de concessió administrativa del servei de
menjador (PRP2012/224)
Exp. núm.: 2012/1368
Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva ha iniciat l’expedient de canvi de modalitat de la
prestació del servei de menjador escolar al centres gestionats per l’ens comarcal.
Aquest canvi de modalitat implicarà que es passi del sistema de gestió directe que fins
ara s’estava realitzant al sistema de gestió indirecte mitjançant concessió
administrativa.
Als efectes establerts al Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, relatiu al text
refós de la Llei de contractes del sector públic i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els serveis
tècnics del Consell Comarcal han elaborat els següents documents per tal de licitar el
contracte de concessió per mitjà del procediment obert:
-

Avantprojecte d’explotació del servei
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de condicions tècniques

Fonaments de dret
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti derogat,
pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de gestió de serveis públics mitjançant concessió
administrativa, de conformitat amb l’article 5 i següents del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
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El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és el Ple del Consell Comarcal de la Selva.
Acords
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar l’avantprojecte d’explotació i l’expedient de contractació del concessió
administrativa del servei de menjador escolar.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, i exposar el primer al públic per un termini
de 20 dies, de conformitat amb l’article 277.1 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. L’exposició pública dels plecs es farà simultàniament a
l’anunci de licitació. En el cas de presentació d’al·legacions al mateix es suspendrà el
procediment per tal d’acordar-ne la seva resolució.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP, al
DOGC i al perfil del contractant per tal que les empreses que compleixen les
condicions de capacitat i solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar
oferta.
ANNEX.- PLECS DE CLÀUSULES I AVANTPROJECTE DE COMPTE D’EXPLOTACIÓ (es
troben a l’expedient)

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Enric Martínez exposa que no entrarà a valorar el plec de condicions però
demana un seguiment curós del funcionament de la concessió.
El president exposa que la voluntat del Consell ha estat donar un bon servei.
El Sr. Josep Romaguera diu que no entén què motiva el canvi de modalitat. Considera
que es tanquen les portes a què una escola pugui gestionar el servei de menjador
escolar, creu que en la modalitat anterior es podia cedir el servei a les Ampes, i que en
la legislatura anterior es van aprovar convenis en la qual es cedia la gestió a diferents
Ampes ( concretament la última és la de Caldes de Malavella).
Pensa que si una Ampa fa les coses bé i convoca el concurs corresponent és possible
que el servei el presti una associació de pares i mares. Explica, també, que considera
millor la gestió del servei de menjador per part d’una petita empresa o cooperatives
que no grans empreses que serveixen amb càtering.
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Exposa que no votaran a favor de la proposta perquè entén que la nova modalitat no
permet la gestió directe per part de les Ampes que ho sol·licitin.
El Sr. Joan Colomer exposa que aquesta proposta no té en compte la voluntat dels
usuaris que volen autogestionar-se el servei de menjador. També indica que una
concessió de menys durada ( la proposta és de 8 anys) permetria tenir un major
control sobre l’empresa prestadora del servei.
Es queixa que en l’últim ple es va dir que es faria una reunió amb els diferents grups
per tal de discutir el tema del menjador escolar, i que aquesta no s’ha convocat.
El Sr. Martí Nogué exposa que fa 15 dies va demanar un informe en relació a la
possibilitat de cobrar a mes vençut les quotes.
Que el dia d’ahir se li va fer arribar la justificació dels motius pels quals es cobra a mes
per endavant. Considera que els arguments que s’indiquen en aquest informe no tenen
suficient entitat com per prevaldre per davant de la facilitat dels pares de pagar a mes
vençut. Indica que el Consell Comarcal també paga amb posterioritat a la prestació del
servei en aquells casos que els menús són becats o gratuïts per l’usuari.
Finalitza dient que no comparteix cap dels arguments de l’informe que li han fet arribar.
La Sra. Natàlia Figueras respon a les preguntes pel següent ordre:
-

-

En relació al Sr. Martínez indica que es gestionen 47 centres i que,
evidentment, el seu esforç és millorar el servei.
En relació al Sr. Romaguera respon que aquest informe es trobava a
l’expedient i que se li va fer arribar per correu electrònic. També que la visió del
servei és comarcal i que creuen que es garanteix un millor equitat en la
prestació del servei si aquest té abast comarcal.
En relació a la pregunta del Sr. Nogué, respon que s’ha fet un informe des de
l’àrea en el qual hi ha arguments suficientment sòlids, i que té la sensació que
més informes que es facin i arguments es donin, el Sr. Nogué no estarà mai
d’acord amb aquesta proposta.

El Sr. Jordi Orobitg exposa que el seu grup va proposar baixar el nombre d’anys de la
concessió, doncs la proposta tècnica inicial era d’un nombre d’anys més elevat.
El Sr. Enric Martínez pregunta perquè dos membres de l’equip de govern es varen
posicionar en favor del pares en el conflicte amb el de l’Ampa de Vilobí amb el Consell
Comarcal.
Pregunta què farà el Consell Comarcal si hi ha pares que volen continuar portant el
servei o si un consell escolar demana que el menjador escolar el porti l’Ampa.
El Sr. Joan Colomer exposa que la voluntat política del govern del Consell és portar el
major nombre de centres i el que demana és canviar aquesta voluntat per tal que es
puguin gestionar des de les Ampes que ho demanin.
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El Sr. Romaguera recorda a la consellera que el mes de juliol es va fer una reunió amb
la FAPAC i el Departament d’Ensenyament, en la qual es va posar de manifest que el
Consell Comarcal de la Selva era l’únic que posava reticències a cedir la gestió a les
ampes. Defensa que es puguin admetre iniciatives des del territori que impliquin una
gestió diferent. El Consell Comarcal té 47 centres i no entén que la cessió d’un centre
sigui un inconvenient tant gran.
El Sr. Martí Nogué insisteix en el tema del cobrament a mes vençut, indicant que
l’informe que li han fet arribar no té arguments.
La Sra. Natàlia Figueras respon que la posició del Consell Comarcal és seguir les
indicacions que li arriben des del Departament d’Ensenyament, i que es reafirma en
l’informe emès per l’àrea d’ensenyament.
També explica que a la comissió informativa de la setmana passada es va oferir a
parlar amb els consellers que estiguessin interessats en el tema i que tampoc cap
conseller s’ha dirigit a ella.
El president indica que fa temps que s’està treballant amb aquests plecs, i que agraeix
el treball tècnic fet pel Consell Comarcal, tot i reconeixent els errors que hi pugui
haver.
També expressa que el Consell Comarcal és un òrgan per mancomunar serveis, que
la voluntat del govern comarcal és prestar el servei de menjador escolar, i que no
canviaran d’opinió. Expressa que s’ha intentat presentar la documentació al consellers
amb la màxima antel·lació possible i de fer les reunions que calguin.
Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Nogué, indica que l’equip de govern es creu
els arguments que els ha facilitat els serveis tècnics.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 14
( PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.2 Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals per a la
contractació del Consell Comarcal de la Selva (PRP2012/221)
Exp. núm.: 2012/1366
Relació de fets
El Decret Legislatiu 3/2011, del text refós de la Llei de contractes del sector públic i el
Decret legislatiu 2/2003, del text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya estableixen la possibilitat d’aprovar plecs de clàusules de caràcter general
aplicables als contractes de les administracions públiques.
Aquests plecs tenen un doble objectiu, el primer, facilitar i agilitzar els expedients de
contractació resumint en un mateix document les condicions que amb caràcter general
i de forma genèrica s’estableixen en les contractacions del mateix tipus de contractes.
El segon objectiu és evitar haver de sotmetre a informació publica els plecs
administratius particulars de cada un dels contractes, donat que la llei municipal
eximeix d’aquesta obligació d’informació pública quan la corporació té aprovat un plec
general.
Vista la proposta de plec de clàusules administratives generals regulador de les
contractacions del Consell Comarcal de la Selva, redactat pels serveis jurídics
d’aquesta Corporació, que té com a objecte els següents contractes:
a) d’obres
b) de serveis
c) de subministraments
d) de gestió de serveis públics,
e) de col·laboració entre els sectors públic i privat,
f) de caire administratiu especial,
g) i dels privats.
De conformitat amb el dictamen emès per la comissió jurídica assessora 318/2009 de
8 d’octubre els municipis que formen part de la comarca poden adherir-se al plec de
clàusules administratives generals del Consell Comarcal, sempre que compleixin amb
el requisit previ de tramitació del procediment d’aprovació inicial, exposició pública de
l’acord i informe de la comissió jurídica assessora, sense que sigui necessària la seva
ulterior publicació íntegre si el contingut és idèntic a l’aprovat pel l’administració
comarcal.
Fonaments de dret
L’article 278 del Decret legislatiu 2/2003, del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya estableix que els ens locals poden aprovar plecs de clàusules
administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica Assessora. Aquests
plecs han de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives
típiques que s'han d'aplicar a tots els contractes d'objecte anàleg i les determinacions
exigides per la legislació aplicable a la contractació laboral.
Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament als
aspectes següents:
a) L'execució del contracte i les incidències d'aquest.
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
d) Les causes de resolució del contracte.
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.
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L'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d'acord
amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l'aprovació inicial i
de la definitiva, és necessari l'informe del secretari o secretària i l'interventor o
interventora de la corporació.
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;
Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple la següent proposta
d’acord
Primer.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals per a les
contractacions que es duguin a terme al Consell Comarcal de la Selva, tal com
s’adjunta a l’annex.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i els plecs de clàusules
administratives generals tipus per a les contractacions que es duguin a terme al
Consell Comarcal de la Selva, 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.- Concedir audiència als ajuntaments de la comarca a l’efecte de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa
d’una còpia del text íntegre dels plecs. El termini de l’audiència serà de 30 dies a
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
Quart.- Sol·licitar informe a la comissió jurídica assessora i disposar que, si no s’hi
formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència
als interessats, els plecs quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
ANNEX – PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS (es troben a l’expedient)

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
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3.3 Aprovació provisional de la modificació i/o establiment d’Ordenances fiscals
per l’any 2013 (PRP2012/219)
Exp. núm.: 2012/1337
ANTECEDENTS
Aplicades durant el present exercici 2012 les ordenances fiscals aprovades pel Ple de
la Corporació, es fa necessària una revisió i actualització d'aquestes, amb la finalitat
d'intentar aconse�guir en l'exercici 2013 una major eficàcia i alhora una major justícia
en la gestió de les taxes i preus públics d’aquest Consell.
Les ordenances fiscals del 2013 són unes ordenances en les que es té molt present la
situació econòmica actual. En aquest sentit, únicament es plantegen increments
encaminats a cobrir els costos dels diferents serveis que presta el Consell Comarcal,
tenint en compte que malgrat no hi haurà increment de sous del personal, hi ha hagut
un increment del tipus impositiu de l’IVA.
Les principals variacions que es plantegen per 2013 respecte 2012, de forma
resumida, es poden concretar en un increment 0 per a totes aquelles taxes i preus
públics on la major part del cost correspon a personal, i per la resta de taxes i preus un
3,10% equivalent a l’IPC. Amb l’excepció de la T-01 i algun concepte de la T-09 on
apliquem un 5,64% que correspon al increment d’IPC i l’increment d’IVA donant que
són serveis on no podem repercutir IVA. Pel que fa a la T-07 baixem pel preu del
tractament de la FORM perquè tractem més tones. També es realitzen modificacions
tècniques a l’ordenança general als efectes d’adaptar-la a canvis legislatius.
També s’estableixen tres noves ordenances. Les ordenances P-06, P-07 i P-08,
relatives als preus públics per al programa de formació per a la millora de la gestió de
les microempreses, el preu públic per a la realització de tallers i cursos de l’oficina jove
de la Selva i el preu públic per a les aules musicals de la Selva per al cur 12/13.
FONAMENTS DE DRET
És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
PROPOSTA D’ACORD
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:
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- Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic
municipals la gestió dels quals ha estat delegada al consell comarcal de la selva
- Ordenança fiscal núm. T-01: Taxa per a l’expedició de documents i per activitats
juridico administratives
- Ordenança fiscal núm. T-07: Taxa per la protecció mediambiental
- Ordenança fiscal núm. T-08: Taxa per l’ús privatiu de les dependències del consell
comarcal
- Ordenança fiscal núm. T-09: Taxa per la prestació de serveis de gestió cadastral,
gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva
- Ordenança fiscal núm. T-10: Taxa per l’ús de les instal·lacions i per la prestació de
serveis relacionats amb el sanejament en alta
- Ordenança fiscal núm T-13: Taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals
abandonats
- Ordenança fiscal núm T-14: Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en
matèria d’urbanisme
- Ordenança fiscal núm P-01: Preu públic de publicacions i fons documental
- Ordenança fiscal núm. P-02: Preu públic de material i equipament
- Ordenança fiscal núm. P-05: Preu públic per la prestació de serveis a particulars al
centre d’acolliment d’animals de la Selva
Segon.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 2:
- Ordenança Fiscal núm. P-06, reguladora del preu públic per al programa de formació
per a la millora de la gestió de les microempreses.
- Ordenança Fiscal núm. P-07, reguladora del preu públic per a la realització de tallers
i cursos de l’oficina jove de la Selva
- Ordenança Fiscal núm. P-08, reguladora del preu públic per a les aules musicals de
la Selva curs 12/13
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal els anteriors
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’últim anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, a un diari de difusió comarcal i a la seu electrònica.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart - Els acords definitius d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les
modificacions aprovades.
ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES
Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord
amb la seva nova redacció:
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA GESTIÓ DELS QUALS HA
ESTAT DELEGADA AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
1. Afegir un nou punt 7 a l’article 7 (impost sobre vehicles de tracció mecànica), amb la
redacció següent:
“7. Quan s’hagin delegat les competències de gestió tributària per part de l’Ajuntament
titular del tribut, el Consell Comarcal de la Selva podrà excloure de manera temporal o
definitiva del padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica els casos en
què es consideri provada la manca d’aptitud per circular, i per tant es pugui concloure
que estan fora de circulació, sempre que es compleixin totes les condicions següents:
- Que l’antiguitat del vehicle superi els 15 anys
- Que el vehicle no hagi passat la inspecció tècnica corresponent en els darrers 4 anys
- Que el vehicle no tingui l’assegurança obligatòria vigent
- Que el vehicle no tingui cap multa que posi de manifest la seva circulació en els
darrers 4 anys
- En relació amb els rebuts de l’IVTM generats per raó de la titularitat del vehicle, que
s’hagin acumulat quatre o més anys d’impagaments
- En relació amb l’expedient executiu tramitat per raó de l’impagament dels rebuts de
l’IVTM, que el crèdit tingui la consideració d’incobrable”
2. Es modifica el punt 5 de l’article 58 (sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments), que
tenia la redacció següent:
“5. Tan sols excepcionalment, es concedirà l’ajornament o fraccionament dels deutes
d’import inferior a 150,00 euros, o per períodes més llargs que els esmentats en el
punt anterior.”
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“5. Tan sols excepcionalment, es concedirà l’ajornament o fraccionament dels deutes
d’import inferior a 150,00 euros, o amb fraccions inferiors a 75,00 euros, o per
períodes més llargs que els esmentats en el punt 3 anterior, en els casos
discrecionalment apreciats pel Consell Comarcal de la Selva en què es consideri que
aquesta és l’única forma d’efectuar el cobrament.”
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3. Es modifica el punt 2 de l’article 63 (compensació), que tenia la redacció següent:
“2. Quan la compensació afecta els deutes en període voluntari, serà necessari que la
sol.liciti el deutor.”
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“2. Quan la compensació afecta els deutes en període voluntari, serà necessari que la
sol.liciti el deutor. No obstant això, es farà la compensació d’ofici en període voluntari
en els casos següents:
a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció, havent-se produït l’ingrés o la devolució de la
quantitat diferencial que sigui procedent.
b) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova
liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest cas, en la notificació
de la nova liquidació s’efectuarà la compensació de la quantitat que sigui procedent i
es notificarà a la persona obligada al pagament l’import diferencial a ingressar o a
retornar.”
ORDENANÇA T-01 REGULADORA DE LA TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS I PER ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES
1. Es modifica l’article 4, quantia, que queda redactat en els següents termes:
Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es
comptarà el nombre de fotocòpies per cara impresa:
Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies
0,20 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies
0,44 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies
0,12 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies
0,38 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies
0,38 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies
0,66 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies
0,26 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies
0,55 €/u
Per a l'expedició de còpies de plànols:
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció
Plànol plegat, per cada m2 o fracció

6,32 €
6,72 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió
Tributària
4,93 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió
Cadastral
11,60 €
Per compulsa de documents
Fins a 2 documents

3,60 €
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A partir del 3r document
Compulsa DNI

0,89 €
2,39 €

Bonificacions
S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud
del particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de
la Selva o el Consorci de Benestar Social de la Selva.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
1. Es modifica l’article 1 , fet imposable, que queda redactat de la següent forma:
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell
Comarcal estableix la taxa pel servei de protecció mediambiental, que inclou la
prestació individualitzada de:
- Tractament de matèria orgànica.
- Tractament de restes vegetals.
- Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar.

- Tractament de voluminosos.
2. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
§

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar
Taxa Consell Comarcal
Cànon

62,82 €/Tn
50,42 €/Tn
12,40 €/Tn

Tractament de la fracció orgànica municipal.


Municipis de la comarca de la Selva

Tipus FORM
FORM
estàndar


0-5%
66,41

% d'impropis presents a la FORM
5-10%
10-15%
15-20%
76,00

85,60

95,20

20-25%
104,79

Municipis fora de la comarca de la Selva
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Tipus FORM
FORM
estàndar

0-5%
69,41

% d'impropis presents a la FORM
5-10%
10-15%
15-20%
79,00

88,60

98,20

20-25%
107,79

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

46,74€/Tn
78,63€/Tn
76,00€/Tn
14,13€/Tn

Servei comarcal de compostatge casolà


Visites de seguiment de compostatge casolà: 13,78 euros/visita realitzada

Tractament de voluminosos 42,60€/Tn
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-08: ÚS PRIVATIU DE LES DEPENDÈNCIES DEL
CONSELL COMARCAL
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
Les taxes aplicables són les següents:
Utilització de la Sala d’Actes del Consell Comarcal: 56,77 €/hora o fracció
Utilització de la Sala de Treball del Consell Comarcal: 31,83 €/hora o fracció
L’ús d’aquestes dependències serà gratuït per a les entitats públiques o privades
sense ànim de lucre. No obstant això, aquestes entitats s’hauran de fer càrrec de la
vigilància, control i seguretat de les dependències durant tot el temps que duri la
utilització, des de l’inici fins el final. El número de dependències és limitat, per tant la
sol·licitud del seu ús queda supeditat a la disponibilitat de les mateixes.
ORDENANÇA FISCAL T-09: REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I
INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:
4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral
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En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de
col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva,
així com altres tasques de col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a
satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents:
a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients
Tramitació d'expedients

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

- Atenció al públic
- Omplir formularis
- Fulls de gravació
- Generació de la cinta FIN
Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1

21,13 EUR/CU-1

Part variable

6% sobre l'increment real generat

- En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés
directe el percentatge s’aplicarà sobre l’import
total, que inclou tots els exercicis no prescrits
- En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en
compte l’import complementari corresponent a
la incorporació al padró fiscal
- En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap
percentatge
b) Per la realització de treballs addicionals
Treballs de camp per detectar incidències
- Treball de camp
- Fotografies digitalitzades de les finques
- Revisió de la cinta FIN98

Menys de 2.500 unitats urbanes
1,21 EUR/unitat urbana
Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes
1,00 EUR/unitat urbana
Més de 5.000 unitats urbanes
0,63 EUR/unitat urbana

Resolució de recursos

15,85 EUR/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris
següents a la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla:
a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR.
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b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de
recepció, 9,51 EUR.
c) Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció,
9,51 EUR.
d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta
de resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que
s’hagin tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR.
En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no
s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal
recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de
l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de
l’import de la multa s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per
l’Ajuntament corresponent.
4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de
trànsit
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris
següents a la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es
detalla:
a) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no
hi hagi hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR.
b) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions
i/o recursos de reposició contestats, 99,30 EUR.
c) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi
hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 109,87 EUR.
d) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o
recursos de reposició contestats, 153,18 EUR.
En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no
s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal
recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de
l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de
l’import de la sanció s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per
l’Ajuntament corresponent.
4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i
inspecció tributària
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4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de
comprovació limitada
En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per
raó d’una delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests
procediments (a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin
derivar), com per raó d’una delegació de competències de gestió tributària i recaptació
més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 10% sobre l’import principal
liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional
en cas de recaptació en període voluntari.
En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de
recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a
conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de
comprovació limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1
d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute
en període voluntari.
4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària
En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la
recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà
el resultat d’aplicar el percentatge del 10% sobre l’import principal liquidat de cada
ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la
recaptació en període voluntari.
Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada)
com en el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun
Ajuntament opta per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer
una delegació de les competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a
aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per
impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels percentatges
anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal
de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva
que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament
corresponent.
4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària
En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents:
a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la
Selva treballs puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres
ingressos de dret públic (comparació de bases de dades en relació amb
ingressos no gestionats pel Consell Comarcal de la Selva, tasques de suport
en l’atenció al públic pel que fa a aquests ingressos, etc.), la quantia de la taxa
serà de 24 EUR/hora pel suport del personal administratiu adscrit a les àrees
de Gestió Tributària o Gestió Cadastral.
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b) Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8,45 EUR per
gual.”
4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió
tributària, recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de
dret públic
4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret
públic que no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i
sempre que s’hagi delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE,
s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec
per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, el
percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en
voluntària de l’exercici anterior i de l’existència o no d’una oficina auxiliar en el
municipi:
Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi
Càrrec superior a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi
Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi
Càrrec superior a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

3,50%
3,20%
4,40%
4,00%

Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació
voluntària d’un ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a
l’Ajuntament suport administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells
aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió
d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de
bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i
d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que
siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega
formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà cap
taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional.
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec
faci que l’ajuntament se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es
produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell
en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram.
4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu:
a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat
del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat
equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat
equivalent als interessos de demora del període executiu.
b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat
dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.
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4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria
integral (recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic
4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per
aquestes entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import
principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el
quadre següent, segons l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi:
Càrrec fins a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi
Càrrec superior a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi
Càrrec fins a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi
Càrrec superior a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

4,00%
3,50%
5,00%
4,40%

Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el
manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe
o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la
gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional.
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum
de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de
quotes faci que l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si
es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a
aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en
què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió.
4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les
quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu:
a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat
del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat
equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat
equivalent als interessos de demora del període executiu.
b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat
dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.
4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres
ingressos de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de
l’IAE)
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges
següents sobre els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al
20% de l’import principal, a la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del
període executiu. En aquests casos, només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el
municipi si el càrrec anual en període executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.
4.8. Altres
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D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden
establir supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors,
segons l’import i altres circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els
quals s’han efectuat delegacions de competències o encàrrecs de gestió. En aquest
sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una proposta que haurà de ser
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan
colegiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió.
En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les
costes derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin
repercutit a la persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes
també hauran de ser satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un
ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els procediments de subhasta i
posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a
satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les
mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període executiu.
ORDENANÇA FISCAL T-10, TAXA PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I PER LA
PRESTACIÓ SERVEIS RELACIONATS AMB EL SANEJAMENT EN ALTA
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
Permís per abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR
Concepte
Nova autorització
Modificació o renovació d’una autorització ja existent
Nova autoritzacions de caràcter puntual

Quantia
360,85 €
257,75 €
206,20 €

Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament:
Nova autorització
Quantia
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials
2.262,22 €
No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials
565,61 €
Activitats assimilables a les domèstiques
288,68 €
Modificació o renovació d’una autorització existent
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials
No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials
Activitats assimilables a les domèstiques
Altres conceptes analítiques / informes
Concepte
Inspecció o informe tècnic de sanejament
Anàlisi paràmetres del cànon (DQO, MES, pH, SOL, Nk, P)
Anàlisi mostra diriment

Quantia
1.131,21 €
275,07 €
144,34 €
Quantia
175,27 €
217,54 €
257,75 €
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Anàlisis altres paràmetres

51,55 €

Bonificacions
S’estableix una bonificació del 25% a aquells subjectes passius que tinguin domicili
social a la comarca de la Selva sobre la quota relativa a la taxa de permís per
abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13: TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I
ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de competències
al servei comarcal de recollida d’animals abandonats seran les següents:
Municipi
Amer
Anglès
Arbúcies
Blanes
Breda
Brunyola
Caldes de Malavella
La Cellera de Ter
Fogars de la Selva
Hostalric
Lloret de Mar
Maçanet de la Selva
Massanes
Osor
Riells i Viabrea
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Sant Julià de Llor i Bonmatí
Santa Coloma de Farners
Sils
Susqueda
Tossa de Mar
Vidreres
Vilobí d’Onyar

Quota
3.049,00
3.923,00
6.041,00
22.868,00
3.151,00
2.125,00
7.036,00
2.257,00
3.978,00
3.614,00
24.144,00
8.507,00
2.529,00
2.330,00
4.776,00
3.284,00
2.406,00
2.924,00
5.420,00
1.871,00
9.610,00
4.957,00
2.296,00
8.079,00
6.958,00
3.966,00

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. P-01: PUBLICACIONS I FONS DOCUMENTAL
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
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Llibre guanyador del Premi Moragues
Llibre “El castell de Montsoriu” a ajuntaments
Llibre “El castell de Montsoriu” a particulars
Llibre “Els homes i dones de la Selva” a ajuntaments
Llibre “Els homes i dones de la Selva” a particulars
Fitxer “El Patrimoni de la Selva” a ajuntaments
Fitxer “El Patrimoni de la Selva” a particulars
Fons documental (fotogràfic) impressió d’imatges
digitals A300dpi, amb paper fotogràfic, preu unitari
Fons documental (fotogràfic) impressió d’imatges
digitals A72dpi, amb paper normal, preu unitari

11,92 €
8,42 €
9,57 €
18,00 €
22,00 €
15,74 €
21,43 €
8,26 €
0,44 €

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. P-02: MATERIAL I EQUIPAMENT
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
El preus públics aplicables són els següents:
LLOGUER DE MATERIAL:
Escenaris (preu per un mínim de 3 dies)
Escenaris Layer
Fins a 32m2
Fins a 48m2
Fins a 150m2
Fins + 160m2
Escala amplada 2m
Rampa EV
Protech atura 2m
Escenari Sumesca
Fins a 80m2

12,26 €/m2
11,49 €/m2
12,26 €/m2
11,83 €/m2
145,12 €/m2
218,75 €/m2
29,88 €/m2
10,43 €/m2

Cadires
Cadires bistrot
Lloguer fins el tercer dia (preu/unitat)
Per cada dia d’excés (preu/unitat)

0,67 €
0,07 €

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

4,03 €
0,35 €

Equip de so per a ús de sales
Fins a 4 dies
Per cada dia d’excés
Equip de llum
Fins a 4 dies

100,26 €
39,26 €
68,76 €
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Per cada dia d’excés
Estand /carpa
Lloguer per dia
Per 1 setmana
Per cada setmana d’excés o fracció

26,83 €
29,15 €
190,61 €
75,78 €

Per entrega i recollida del material es cobrarà un suplement de 43,75 €.
PÈRDUA O MALMENAMENT DE MATERIAL
Cost cadira de resina de plàstic
Taula de 2x0,80 amb peus plegables

9,53 €
139,79 €

SISTEMES INFORMÀTICS I INTERNET
Per a la utilització dels sistemes informàtics en qualsevol de les seves aplicacions
½ hora o fracció
2,10 €
LLOGUER BICICLETES
Preu bicicleta /dia
LLOGUER DE FURGONETA
Preu hora d’utilització

7,02 €
26,15 €

ORDENANÇA
PREU PÚBLIC NÚM. P-05: PRESTACIO DE SERVEIS A
PARTICULARS AL CENTRE D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE LA SELVA
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
Tractament d’animals al CAAS:
Cartilla veterinària
Anàlisi leishmania
Castració gat mascle
Histerectomia gata
Castració gos mascle
Histerectomia gossa
Ovariohisterectomia gossa
Desparasitació
Xip
Vacuna puppy
Vacuna tetra-ràbia
Vacuna ràbia
Vacunacions ràbia-protectores
Anàlisi leishmaniosi-protectores
Desparasitació- protectores
Collar
Corretja

3,62 €
21,11 €
31,35 €
51,84 €
51,84 €
84,44 €
100,29 €
9,91 €
31,47 €
25,35 €
39,85 €
22,30 €
4,30 €
12,68 €
1,87 €
2,32 €
4,69 €
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Gàbia captura gats

110,76 €

Gestions administratives:
Tramitació adopcions
Passaport internacional
Canvi de propietari
Recollida via domiciliària
Desplaçament fins a 20 km
Desplaçament fins a 30 km
Desplaçament fins a 50 km
Estada diària (cost per dia)
Fiança obligatòria acolliment temporal

37,36 €
17,49 €
23,32 €
44,14 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
7,42 €
373,53 €

ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-06: PREU PÚBLIC PER AL PROGRAMA DE
FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LES MICROEMPRESES.
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
queaprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell
Comarcal de laSelva estableix el preu públic per al programa de formació per a la
millora de la gestió de les microempreses.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament les empreses de la comarca que sol•licitin al Consell
participar en aquest programa.
Article 3. Quantia i bonificacions
El preu per a la participació en aquest programa de formació s’estableix en 150 euros.
La comissió permanent del ple podrà modificar aquest preu o aplicar les bonificacions
que es derivin de les subvencions rebudes per part d’ajuntaments o altres organismes.
Article 4. Meritació i pagament
L’import que les empreses hauran de pagar per inscriure’s en aquest programa
formatiu es meritarà i s’abonarà en el mateix moment de formalitzar la inscripció,
sempre de forma prèvia al seu inici.
Article 5. Impagament
Només podran participar al programa de formació aquelles empreses que hagin
abonat prèviament l’import establert, de forma que no es podran produir impagaments.
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Article 6. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva
en sessió celebrada el xxxxxxxxxxx de 2012 i ha entrat en vigor l’endemà de la seva
aprovació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-07: PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ
DE TALLERS I CURSOS DE L’OFICINA JOVE DE LA SELVA
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell
Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació dels cursos i tallers de l’Oficina
Jove de la Selva, destinats joves, IES i municipis de la Comarca que ho sol·licitin.
Article 2. Obligats al pagaments
Tota aquella persona física i jurídica, així com les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o
activitats regulats a la present ordenança.
Article 3. Quantia i bonificacions
Per a la realització de cursos i tallers des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal es
fixen els següents preus en funció dels destinataris i la duració:
Ajuntaments
Instituts

i Durada

Preu

Bonificacions

Formació 10

10 h

20 €

0€

Formació 15

15 h

30 €

0€

Formació 20

20 h

40 €

0€

Formació 30

30 h

60 €

0€

Formació 40

40 h

80 €

0€

Formació 60

60 h

120 €

Formació 80

80 h

160 €

16 € (10%)

Formació 100

100 h

200 €

20 € (10%)

Formació 120

120 h

240 €

24 € (10%)

12

€

(10%)
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Bonificacions:
S’estableix una bonificació del 10% de la quota en aquells cursos que superin els 120
€ i/o les 60 hores sempre i quan s’acrediti l’aprofitament del curs o l’assistència al
mínim d’hores exigides.
Article 5. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva
en sessió celebrada el xxxxxxxxxxx de 2012 i ha entrat en vigor l’endemà de la seva
aprovació.

ORDENANÇA FISCAL P-08: PREU PUBLIC AULES MUSICALS DE LA SELVA
CURS 2012/2013
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41 i
següents, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic corresponent a la
matrícula i quotes mensuals del alumnes inscrits en els cursos que imparteixen les
Aules Musicals de la Selva, així com la seva ordenança reguladora.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament tots els alumnes que formalitzin la inscripció en els cursos
que imparteixen les Aules Musicals de la Selva.
Art.3. Quantia
MATRÍCULA
Matrícula i assegurança

85,00

€/any

NIVELL ELEMENTAL
Sensibilització
Sensibilització (1 i 2)

€/mes €/mes
LLM
Ins
35,00 -

Aprenentatge bàsic
Iniciació
Preparatori I
Preparatori II
Primer

39,00
39,00
46,00
46,00

25,00
25,00
38,00

Art. 4. Meritació i pagament
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el moment de
formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament de totes les quotes
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mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La quota mensual es meritarà de
manera anticipada el dia 1 de cada mes.
Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i
hagi estat publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o derogació.
Art. 6. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el conseller responsable del Departament d’Organització Interna,
Sr. Josep Valls.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Abstencions: 14
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.4 Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2011 (PRP2012/189)
Exp. núm.: 2012/756
Relació dels fets
El dia 29 de maig de 2012 la Comissió Especial de Comptes es va reunir a l’únic
efecte d’informar sobre el contingut de les liquidacions dels pressupostos del Consell
Comarcal de la Selva i el seu organisme autònom Patronat del Castell de Montsoriu, i
l’altra documentació corresponent al Compte General de l’exercici 2011. La Comissió
Especial de Comptes va acordar informar favorablement sobre la documentació
presentada.
El número 120 del Butlletí Oficial de la Província, de 21 de juny de 2012, va publicar
l’edicte corresponent a la informació pública de l’esmentat Compte General, sense que
durant aquest període s’hagi presentat cap tipus de reclamació ni suggeriment.
Acords
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En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal de la Selva i el seu
organisme autònom Patronat del Castell de Montsoriu corresponent a l’exercici 2011.
Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient corresponent a la Sindicatura de Comptes
i a la Direcció General de l’Administració Local.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 29
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV)
Abstencions: 3
(PPC, MILLOR)

3.5 Implantació del servei i aprovació del reglament pel funcionament de les
Aules Musicals de la Selva (PRP2012/223)
Exp. núm.: 2012/1344
Relació de fets
Vistos els documents integrants de l’expedient d’implantació del servei de les Aules
Musicals de la Selva, consistents en:
-

Memòria de justificació del servei,
Pla pedagògic de l’Escola de Música del Gironès
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
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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
de les Aules Musicals de la Selva, consistents en la memòria justificativa, el pla
pedagògic de l’Escola de Música del Gironès i el reglament que estableix el règim
jurídic de les Aules Musicals de la Selva 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
Abandona la sala el Sr. Josep Frias i el Sr. Jaume Salmerón.
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras.
El Sr. Josep Romaguera pregunta si l’ensenyament serà reglat.
La Sra. Natàlia Figueras exposa que la titulació acadèmica la donarà l’escola de
música del Gironès.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 30
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
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3.6 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de l'acceptació de la
delegació de la gestió administrativa i la recaptació en període voluntari d'un
ingrés de dret públic local de l'ajuntament de Lloret de Mar (PRP2012/218)
Exp. núm.: 2012/1007
En data 3 de juliol de 2012 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la
Selva va aprovar l’acceptació de la delegació de la gestió administrativa i la recaptació
en període voluntari d'un ingrés de dret públic local de l'ajuntament de Lloret de Mar.
El president sotmet al Ple la seva ratificació:
Acceptació de la delegació de la gestió administrativa i la recaptació en període
voluntari d'un ingrés de dret públic local de l'ajuntament de Lloret de mar
Relació de fets
En data 25 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha acordat delegar
en el Consell Comarcal de la Selva les competències municipals en matèria de gestió
administrativa i recaptació en període voluntari de les multes per infraccions de trànsit,
circulació de vehicles amb motor i seguretat vial.
La gestió administrativa i la recaptació de les multes de trànsit comprenen les funcions
següents:
 Expedició dels documents de notificació de les denúncies, d’acord amb les dades
facilitades per l’Ajuntament i amb la consulta dels registres de la Direcció General de
Trànsit.
 Tramitació del procés de notificació de les denúncies i la instrucció dels
procediments sancionadors quan l’òrgan competent de l’Ajuntament per sancionar així
ho acordi, fins a l’emissió de la proposta de sanció.
 Notificació de les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent
 Comunicació a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin,
relativa a les dades de les sancions greus i molt greus, que siguin fermes en via
administrativa
 Recaptació en període voluntari i ingrés en els comptes municipals
 Expedició de relacions certificades de deutes no satisfets
 Emissió de la provisió de constrenyiment del procediment executiu pel que fa a les
multes de trànsit municipals impagades en període voluntari
Fonaments de dret
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós
sobre organització comarcal de Catalunya, i 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves
competències en matèria de gestió i recaptació d’ingressos. I l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú,
interadministrativa de competències.

estableix

la

possibilitat

de

delegació

Acords
En conseqüència es proposa a la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal
de la Selva l’adopció dels acords següents:
Primer. Acceptar la delegació de la gestió administrativa i la recaptació en període
voluntari de les multes per infraccions de trànsit, circulació de vehicles amb motor i
seguretat vial de l’Ajuntament de Lloret de Mar, d’acord amb la proposta presentada
pel Consell Comarcal de la Selva en data 8 de juny de 2012.
Segon. Sotmetre aquest acord a la ratificació per part del Ple del Consell Comarcal de
la Selva en la propera sessió que es dugui a terme.
Tercer. 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
S’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Salmerón.
El Sr. Marc Fuertes exposa que explica que l’Ajuntament de Lloret ha externalitzat el
servei, però no ha reduït els costos de personal.
El Consell Comarcal està per servir a la comarca, però no pot suposar més cost pels
ajuntaments. Que si ha de triar entre els interessos de Lloret i els de la resta de
comarca ha de posicionar-se en favor dels de Lloret.
El Sr. Bernat també exposa que a l’Ajuntament de Lloret de Mar va votar en contra de
la proposta, donat que no es va subrogar personal, i que això suposa un cost per
l’ajuntament.
El president no entra a valorar la proposta formulada en relació als interessos de Lloret
de Mar, però que l’equip de govern donarà suport a la proposta.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 19
( CIU, ERC, PPC)
Vots en contra: 9
(PSC-PM, ICV, MILLOR)
Abstencions: 3
(I-SELVA)
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3.7 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de l'acceptació de la
delegació de la gestió tributària i recaptatòria de diversos ingressos de dret
públic local de l’ajuntament de Vidreres (PRP2012/231)
Exp. núm.: 2012/1392
En data 3 d’octubre de 2012 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de
la Selva va aprovar l’acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria de
diversos ingressos de dret públic local de l’Ajuntament de Vidreres
El president sotmet al Ple la seva ratificació:
Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria
ingressos de dret públic local de l’ajuntament de Vidreres

de diversos

Relació de fets
En data 25 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Vidreres ha acordat
delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i la recaptació voluntària
de la resta d’ingressos de dret públic municipals que no es van delegar al seu dia.
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
Fonaments de dret
Els articles 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós
sobre organització comarcal de Catalunya, i 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableixen la facultat municipal de la delegació als consells comarcals de les seves
competències en matèria de gestió i recaptació d’ingressos
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La comissió permanent del ple és competent per l’adopció d’aquest acord, de
conformitat amb la delegació de competències efectuada pel ple en sessió celebrada
el dia 14 de juliol de 2011.
Acords
En conseqüència, es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Acceptar la delegació de la gestió tributària i recaptatòria dels ingressos de
dret públic local següents de l’Ajuntament de Vidreres:
-

Taxes pel servei d’utilització de l’escut municipal
Taxes pel servei de cementiri municipal
Taxes per les llicències d’autotaxi
Taxes pel servei d’inspecció de motors
Taxes pel servei d’obertura d’establiments
Taxes per llicències urbanístiques (la resta que no es van delegar al seu dia)
Fiances urbanístiques (només recaptació voluntària, en els casos en què la
garantia sigui aportada en metàl·lic)
Taxes per l’aigua potable (la resta que no es van delegar al seu dia)
Taxes pel servei de sistemes d’alarma
Taxes pel servei de maquinària municipal
Taxes pel servei de retolació d’edificis
Taxes pel servei de lloguer de material
Taxes pel servei d’utilització d’instal·lacions esportives i culturals
Taxes pel servei de grua
Taxes pel servei d’ús de bústies (la resta que no es van delegar al seu dia)
Taxes per la utilització de la via pública (la resta que no es van delegar al seu
dia)
Taxes de clavegueram (la resta que no es van delegar al seu dia)
Taxes per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Taxes per la prestació del servei de llar d’infants
Taxes pels serveis educatius de l’Ajuntament de Vidreres
Qualsevol altre ingrés de dret públic local que sigui especificat mitjançant
Decret d’Alcaldia

Segon.- Sotmetre aquest acord a la ratificació per part del Ple del Consell Comarcal de
la Selva en la propera sessió que es dugui a terme
Tercer.- 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
No n’hi ha
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Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
3.8 Modificació de la periodicitat de les comissions informatives de caràcter
general (PRP2012/232)
Exp. núm.: 2011/1270
Relació de fets
En sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2011, el ple del Consell Comarcal de la Selva
va crear la Comissió única d’estudi, informe i consulta del Consell Comarcal, que
constitueix la única comissió informativa de caràcter general de què disposa la
corporació, ja que la comissió especial de comptes exerceix únicament les funcions
d’informar el compte general formulat per la intervenció.
La periodicitat d’aquesta comissió es va establir de forma trimestral, i es celebraran el
dia que siguin convocades pel seu president, però preferentment el primer dimarts dels
mesos de març, juny, setembre i desembre.
Així mateix, la periodicitat del ple es va establir també amb caràcter trimestral,
determinant-se que preferentment es celebressin el tercer dimarts dels mesos de
març, juny, setembre i desembre.
Aquests acords impliquen que entre la celebració de la comissió informativa i el ple
transcorren 15 dies, fet que provoca la demora en la resolució de procediments, i que
la documentació s’hagi de preparar amb molta antelació al dia de la celebració del ple
(les propostes de dictamen a la comissió informativa s’envien als consellers
aproximadament una setmana abans de la seva celebració).
Per aquests motius, el president proposa la modificació de les preferències establertes
pel ple per a la celebració de la comissió informativa, en els termes que s’indiquen a la
part resolutiva d’aquest acord.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon
al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de
permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial del Consell, com quan
neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.
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Acords
En conseqüència, el president sotmet a la consideració del ple, per a la seva
aprovació, si escau, la següent proposta d’acord:
Primer.- Modificar la denominació de la comissió única d’estudi, informe i consulta pe
de comissió informativa general, i determinar que celebri les reunions ordinàries de
caràcter trimestral, preferentment, amb una setmana d’antel·lació a la celebració del
ple corresponent, prèvia convocatòria per part del seu president.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El grup de ISelva es posiciona en contra la proposta.
El grup del PSC-PM demana que en el moment de la convocatòria de la comissió
informativa s’envii també la informació relativa als assumptes que es dóna compte al
ple.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 26
( CIU, ERC, PSC-PM, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 3
(I-SELVA)
Abstencions: 2
( PPC)
4. PROPOSTES URGENTS
5. MOCIONS
5.1 Moció per a la creació d'un Estat propi per a Catalunya (PRP2012/228)
Exp. núm.: 2012/1374
Relació dels fets
En les consultes populars celebrades als municipis de la comarca de la Selva, una part
importants dels ciutadans van expressar de manera sobirana i compromesa el seu
desig de viure en un país lliure i independent. Aquests resultats animen a la
subscripció de la present moció i a declarar la comarca de la Selva territori català lliure,
a l’espera que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi la legislació
d’un futur estat català lliure, independent, democràtic i social. Mentrestant, i de manera
provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit
internacional que empara i protegeix els drets socials i els drets dels pobles a decidir el
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seu propi futur.
Avui l’atur afecta a més de 821.000 persones (INE 2on Ter.), el 20% es troba al llindar
de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició i
l’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya . És,
doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en
defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i
esperança pel poble català.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un
Estat
que camina cap
la fallida econòmica i
està immers
en
una
progressiva desacreditació internacional. Al mateix temps, ha incomplert de forma
reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de
Catalunya, causant així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet que genera una
important distorsió en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de deslleialtat
institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix
la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon
funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ens locals. A més, ara s’anuncia des
del Govern Espanyol, que es promouran gran canvis legals que atemptarien, si es
donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món
municipal català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en
qüestió la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors
que impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del
teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin
mostrar�se al món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió
d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat
Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya etc. fan
que el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí
cap a la seva emancipació nacional.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua,
la seva cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les
dificultats dels present i afrontar el futur amb esperança.
Per tots aquests motius, i principalment per preservar els benestar dels selvatans i
selvatanes, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en
greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en
més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest plenari
es manifesta i ACORDA el següent:
Acords
PRIMER. Declarar moralment la comarca de la Selva territori català lliure i sobirà.
SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn en
el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el
procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i
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comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap al nou estat
català.
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal
de:






�Declarar
l’oficialitat
de les
banderes
locals,
comarcals,
la catalana tradicional quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació
definitiva en el marc de la nova constitució catalana.
�Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències
judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol
àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
�Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar
comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins el territori
de Catalunya.
�Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de
la Unió
Europea,
per
tal
de garantir
un
correcte procés
de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic.

QUART.
Sotmetre a consideració
del
Govern
de Catalunya la
necessitat
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels
corresponents
registres
civils,
mercantils
i
de la propietat;
la creació
d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el
finançament
dels
serveis
i
institucions
públics,
la constitució
immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació
a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i
l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de
la fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern
de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en que els drets de
ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana,
fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de
qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda,
reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies
festius laborals, pel que fa al territori català.
CINQUÈ. Manifestar el ple suport del Consell Comarcal de la Selva a totes aquelles
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets
nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través
de l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el
nostre suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les
llibertats nacionals.
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció
a la resta de territoris
integrants
de la Nació
Catalana a fi
de
preservar�ne la seva unitat i identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un
compromís de treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat
Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó
que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació
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política dels Països Catalans.
SETÈ. Des de la comarca de la Selva, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en
especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor
entre els pobles del món.
VUITÈ. Notificar-�ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència
del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament
Europeu,
a l’Associació
de Municipis
per
la Independència,
a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya .
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Abandona la sala la Sra. Alba Serra.
El Sr. Joan Garriga fa una defensa de la moció, amb un anàlisi de la situació actual de
la país, i del fet que la independència de Catalunya resulta una necessitat imperiosa
pels catalans.
El Sr. Enric Martínez expressa la seva disconformitat amb el discurs realitzat pel Sr.
Garriga, la seva posició no aposta pel trencament de Catalunya, sinó que busquen la
unitat i la cohesió. Volen ser una Catalunya acollidora i treballadora. La solució no
passa per la independència, creuen que el model de finançament que té Catalunya
s’ha de millorar. Indica que el model actual de finançament va ser pactat pel tripartit.
Hi ha una Catalunya silenciosa que no està a favor del desafiament que ha fet el Sr.
Mas a la resta d’Espanya. A diferència de CIU el PP defensa que no hi ha ciutadans
de primera i segona, sinó que som tots igual.
Si es declara la independència, Catalunya es quedarà fora de l’Euro i d’Europa.
El Sr. Marc Fuertes es posiciona es favor del 90% del què ha dit el Sr. Garriga, però
creu que amb aquesta moció s’està posant la carreta per davant dels cavalls. Troba
bastant agosarats alguns punts de la moció i que el se vot no pot ser favorable perquè
en el punt 5ès es dóna suport amb un xec en blanc a diferents institucions per dur a
terme les accions que creguin oportunes. Si es modifiqués la proposta en els punts
esmentats no tindrien inconvenient en votar-hi a favor.
El Sr. Jaume Salmerón demana que siguem catalans i deixem de fer “l’imbècil” per
tirar endavant els drets col·lectius que té Catalunya, en favor de la independència.
El Sr. Josep Romaguera indica que el seu grup va votar a favor d’una proposta al
parlament de Catalunya, que era de màxim i que acollia a diferent sensibilitats. En
aquest moment el parlament està dissolt i per tant aquesta moció no arribarà enlloc.
Per aquest motiu, no poden votar a favor de la proposta.
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El Sr. Martí Nogué expressa que el seu grup està a favor del dret a decidir, tal i com es
va votar al parlament de Catalunya. Considera que la moció conté diferents elements
que poden ser objecte de discussió, però que al tractar-se d’un tema amb diferents
sensibilitats, donaran llibertat de vot.
El president fa una exposició defensant la proposta presentada, indicant que tenir un
estat propi donarà una oportunitat de gestionar millora els nostres recursos, que
podran generar més riquesa. La voluntat dels ciutadans de Catalunya és continuar
formant part d’Europa. Explica que cal fixar-se amb altres situacions a nivell
internacional, Espanya no ha tractat a Catalunya igual que per exemple Canadà tracta
al Quebec. El president Maragall va intentar impulsar l’Estat federal i tampoc se’n va
sortir.
És una moció de l’equip de govern, liderada pel Sr. Joan Garriga, al qual donaran el
suport de CIU, per compartir el seu contingut.
Finalment fa una defensa de l’actuació del president Mas, i que el poble de Catalunya
és qui impulsa aquesta
El Sr. Joan Garriga, contestant al Sr. Martínez, expressa que la seva formació política
no té elements de radicalitat, i que les idees que defensen ho fan des de la tranquil·litat
i la il·lusió, que les referències històriques de la seva intervenció són fets constatables.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 19
( CIU, ERC, I-SELVA)
Vots en contra: 3
(PPC, i Sr. Josep Manuel Verde)
Abstencions: 8
(PSC-PM, excepte Sr. Josep Manuel Verde, ICV, MILLOR)

6. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Romaguera crítica la gestió realitzada pel Sr. President en relació amb la
denúncia presentada per l’estat de conservació de la carretera Nacional II. Per no
haver fets particeps d’aquesta iniciativa als consellers i alcaldes afectats. Demana que
corregeixi la seva actitud.
El Sr. President respon que en relació al servei de menjador de l’escola de Vilobí,
reconeix que és veritat que el conflicte que hi ha hagut amb l’Ampa de Vilobí indica
que s’ha de fer més feina a nivell de relació amb les ampes.
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El Sr. Fuertes pregunta al president a favor de qui es posicionaria davant un conflicte
entre l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consell Comarcal de la Selva.
El president indica que efectivament és alcalde de Sant Hilari però també president del
Consell Comarcal, i que donada aquesta hipotètica situació, no seria el primer
president que ha de votar a favor d’acord que poden perjudicar el seu municipi.
El Sr. Jaume Salmerón expressa diferents conflictes que hi ha entre treballadors i
l’empresa CLECE en la gestió del servei d’atenció domiciliària, i demana informació i
un posicionament de l’equip de govern del consorci de benestar social per tal que
l’empresa compleixi amb la legalitat. Demana aclarir si les suplències es paguen per
sota de conveni i que les hores es pagaran fora de la nòmina.
El president respon que el consorci està passant dificultats de tresoreria que vénen
donades per la manca de pagament per part dels ajuntaments i Generalitat del
consorci. En relació a les preguntes
El Sr. Martí Nogué indica que fins el dia que es va presentar aquesta querella s’havia
actuat sempre conjuntament amb tots els organismes implicats. La denúncia contra el
ministeri es va presentar sense haver informat, i es va sentir dolgut. Pregunta si els
membres de l’equip de govern sabien amb antelació de la presentació de la denuncia
En relació a la denuncia relativa a la N-II, el president expressa que la decisió la va
prendre en ús de les seves facultats com a president, assumint les responsabilitats
que es deriven d’aquest acte, i que reconeix l’error en no avisar amb anterioritat als
alcaldes.
Però assegura que en la gestió d’aquest tema no s’ha buscat cap protagonisme, més
enllà de la voluntat que la presentació pública de la denuncia tingués el relleu
necessari per activar les mesures de pressió a les autoritats del Ministeri de Foment
que han de vetllar les obres de la Nacional.
La Sra. Ruth Rosique demana al president que quan faci menció a les gestions fetes
per anteriors membres de l’equip de govern del grup socialista, es varen fer en una
situació econòmica molt diferent de l’actual, i que les propostes actuals es fan en un
altre entorn per tal de millorar la prestació dels serveis.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 18 de desembre de
2012.

El secretari
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Santa Coloma de Farners, 18 de desembre de 2012.
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