ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2013/4
Caràcter: Ordinària
Data: 1 d' octubre de 2013
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller portaveu
Josep Cullell i Cullell (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), 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
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Margarita Montes Giménez, (I-Selva) consellera
David Boguñà Espinal, (I-Selva) conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
S’excusen:
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
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Podeu verificar l'origen del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

ab0599624f244d0698ede5943d920eff001

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
-PLE 2013/3 Ordinari de 18/06/2013
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat
3. Propostes d’acord
3.1. Presa de possessió de nous consellers: Sra. Margarita Montes Giménez i Sr. David
Boguñà Espinal (PRP2013/219)
3.2. Aprovació provisional de la modificació i/o establiment d'ordenances fiscal per l'any 2014
(PRP2013/227)
3.3. Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva
(PRP2013/229)
3.4. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2012 (PRP2013/171)
3.5. Ratificació de l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació en el marc del
Programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya (PRP2013/240)
3.6.Declaració de cessament del conseller Sr. Josep Romaguera Ramió i sol·licitud de
nomenament del Sr. Juan Ramon Veciana Martínez (PRP2013/228)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
6. Precs i preguntes

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
-PLE 2013/3 Ordinari de 18/06/2013
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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:
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat
2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de Permanent del Ple
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple
següents:
CPPLE2013/11 Ordinària de 21 de maig de 2013
1.Renovació 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 (PRP2013/56)
2.Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal
de la Selva per a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d'ensenyament. (PRP2013/105)
3.Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Fundació CECOT Innovació
i el Consell Comarcal de la Selva per a la implantació del Servei Reempresa a la
comarca de la Selva (PRP2013/107)
4. Modificació Projecte gestió CAAS 2013 (PRP2013/106)
5.Compareixença en el procediment de conflicte col·lectiu 371/2013 interposat pel
Comitè d'Emrpesa del Consell Comarcal de la Selva davant el Jutjat Social 2 de
Girona (PRP2013/108)
6.Designació de representants a organismes participats pel Consell Comarcal de la
Selva (PRP2013/101)
CPPLE2013/12 Ordinària de 4 de juny de 2013
1. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament d’Hostalric, el Consell Comarcal de la Selva i diverses
empreses, per a la implantació d’un nou cicle de formació professional a la comarca de
la Selva (PRP2013/109)
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2. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Lloret de Mar: formació, servei de creació d’empreses i dinamització empresarial
(PRP2013/112)
3. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de Presidència
2013P112 sobre l'aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Selva i les empreses interessades, per a l'adquisició d'experiència
professional dels joves participants, en el marc del programa d'Experiència
Professional per a l'Ocupació Juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació"
(PRP2013/114)
4. Acceptació de l'encàrrec de redacció del projecte d'adequació del carril bici (al
costat de la C25 abans GI 633) entre el camí de Can Brugada i l'AII, a Riudellots de la
Selva. PRP2013/113.
Mocions Urgents
1. Donar compte de l’informe relatiu al conveni entre el Consell Comarcal i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament
amb Transports i Mobilitat, per a la prestació del Servei de Transport a la demanda
Telefònica.
CPPLE2013/13 Ordinària de 11 de juny de 2013
1. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència
2013P111 sobre l'aprovació del conveni de tipus col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la
Selva en matèria de polítiques de joventut 2013 (PRP2013/119)
2. Compareixença en el procediment contenciós administratiu 156/2013 interposat per
la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'alumnes de Catalunya (FAPAC) contra
la desestimació presumpte del recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de
18 de desembre de 2012 del Consell (PRP2013/121)
3. Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal del programa de formació per a la
millora de la gestió de les microempreses. P-06 (PRP2013/122)
CPPLE2013/14 Ordinària de 18 de juny de 2013
1.Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consell
Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la gestió de
l'Arxiu Comarcal de la Selva ( PRP2013/138)
2.Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Massanes per a l'aplicació de les
liquidacions del servei de gestió tributària a la compensació de deutes (PRP2013/132)
3.Conveni amb l'Ajuntament d'Amer d'atorgament de bestretes del servei de gestió
tributària i compensació (PRP2013/133)
4. Modificació del conveni de cessió d'ús d'instal·lacions per a la gestió del servei
públic de recollida de residus (PRP2013/137)
5. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte de construcció d'una zona de rentat
de camions i serveis auxiliars en el Parc Mediambiental de la Selva (PRP2013/134)
6.Acceptació de les ajudes, aprovació del projecte i existència de consignació
pressupostaria suficient del "Projecte de reforma i millora de la coberta i façanes de

4

l'edifici administratiu del Consell Comarcal de la Selva per a la prestació de serveis
delegats pels Ajuntaments" (PRP2013/135)
7.Acceptació de les ajudes, aprovació del projecte i existència de consignació
pressupostaria suficient del "Projecte de punt de recollida de residus municipals a
Susqueda" (PRP2013/136)
CPPLE2013/15 Ordinària de 2 de juliol de 2013
1.Acceptació de l'encàrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu ,i compareixença
en les actuacions d'apreuament i subhasta dels béns dels procediment d'execució
hipotecària número 408/2013 seguit en el Jutjat de Primera instància número 5 de
Granollers i encàrrec de defensa jurídica (.PRP2013/144)
2.Acceptació de l'encàrrec de redacció del projecte tècnic de les instal·lacions
elèctriques del Parc de les Hortes d'en Pere Pau, a Vidreres ( PRP2013/146)
3.Acceptació de l'encàrrec de redacció del projecte d'obres complementàries a l'entorn
de l'aparcament del Coll de Castellar, a Sant Feliu de Buixalleu (PRP2013/147)
4.Aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per a la prestació de serveis
d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a
actuacions en matèria de salut pública per a l'any 2013 (PRP2013/148)
5.Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci Localret per al concentració
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) (PRP2013/149)
CPPLE2013/16 Ordinària de 16 de juliol de 2013
1.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la Fundació
Pagesos Solidaris, per afavorir l’accés al mercat laboral de treballadors i demandants
de feina en el sector agrari mitjançant la plataforma Borsa de Treball Virtual per
entitats d’inserció especialitzada en l’agricultura (PRP2013/154)
2.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament de
Massanes per participar en les actuacions pròpies dels Serveis Integrals per a
l’Ocupació (Xarxa SIO) portades a terme al municipi d’Hostalric (PRP2013/155)
3.Modificació de la clàusula 3a del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Selva i l'Associació de Turisme la Selva, comarca de l'aigua, per al
desenvolupament del projecte "Ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament
del sector turístic a la comarca de la Selva (HibriturSelva)" (PRP2013/153)
4.Delegació de l'Ajuntament d'Amer de les competències de gestió de residus
municipals (PRP2013/157)
5.Revisió del Pla de Gestió del servei integral de gestió de residus municipals de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella (PRP2013/158)
6.Aprovació de la declaració ambiental 2012 (PRP2013/162)
7.Tancament de la contraprestació econòmica al Consell Comarcal de la Selva a
l'EDAR d'Hostalric (PRP2013/159)
8.Donar compte de l'informe emès pel cap del departament d'Organització de l'Entorn i
el Territori de l'adjudicació del servei de recollida de deixalles del municipi de Sant
Feliu de Buixalleu (PRP2013/160)
9.Declarar desert el procediment d'alienació d'un vehicle de maquinària agrícola
(tractor Massey-Fergusson, vin F168018) (PRP2013/156)

10.Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances fiscals del preu públic
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per a les aules musicals de la Selva curs 13/14 (PRP2013/161)
11. Donar compte de la resolució de presidència núm. 2013P132 de delegació
de funcions a la Sra. Marta Llorens Ferrer (PRP2013/163)
CPPLE2013/17 Extraordinària de 30 de juliol de 2013
1.Conveni d’adhesió a la campanya de dinamització comercial “fes la bossa ! escapa’t i
emociona’t !” entre la Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Girona i el Consell
Comarcal de la Selva (PRP2013/168)
2.Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de
la Selva per a la consolidació de la metodologia E+D+R (PRP2013/169)
3.Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'empresa SOCAMEX
per a la liquidació del contracte d'explotació de l'EDAR d'Hostalric (PRP2013/172)
4.Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a
l'Oficina d'Habitatge i al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva
(PRP2013/170)
5.Contractació del servei de transport a la demanda (PRP2013/176)
CPPLE2013/18 Ordinària de 6 d’agost de 2013
1.Aprovació de l'expedient de contractació d'obres de "Reforma i millora de la coberta i
les façanes de l'edifici administratiu del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/178).
2.Aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació de les obres del punt de
recollida municipal de Susqueda (PRP2013/179)
3.Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal de la Selva per a la
realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària
obligatòria, adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades
de la inadaptació al medi escolar, en Unitats d'Escolarització Compartida, per al curs
2013-2014 (PRP2013/180)
CPPLE2013/19 Ordinària de 27 d’agost de 2013
1.Acceptació de l'encomana de la gestió tributària i recaptatòria dels preus públics i
taxes del Consorci de Benestar Social de la Selva (PRP2013/216)
2.Sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social i Família - Direcció
General de Joventut per les accions derivades del Pla d'Actuació Comarcal de
Joventut 2013 (PRP2013/217)
CPPLE2013/20 Ordinària de 3 de setembre de 2013
1.Designació del representant al Consell Rector del paratge natural d'interès nacional
de la finca Pinya de Rosa (PRP2013/218)
Mocions urgents
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1.Moció per donar suport a la via catalana cap a la independència del dia 11 de
setembre de 2013 (PRP2013/221)
2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
Número
2013/303

Data
13/05/2013

2013/304

13/05/2013

2013/305

13/05/2013

2013/306

13/05/2013

2013/307

13/05/2013

2013/308

13/05/2013

2013/309
2013/310
2013/311
2013/312
2013/313
2013/314
2013/315

13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013

2013/316

14/05/2013

2013/317

14/05/2013

2013/318

14/05/2013

2013/319

14/05/2013

2013/320

14/05/2013

2013/321

15/05/2013

2013/322

15/05/2013

2013/323

16/05/2013

2013/324

16/05/2013

Títol
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000094/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000095/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000096/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000097/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000098/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000100/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000003/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000004/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000005/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000006/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000007/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000008/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000082/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000083/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000085/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000086/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000101/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000102/2013)
Procediment sancionador contra Miquel Castañer, SCP
d'Hostalric per incompliment de les condicions
d'abocament
Procediment sancionador contra Artesanos del Montseny,
SL per incompliment de les condicions d'abocament
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000103/2013)
Resolució estimatòria d’un recurs interposat contra la
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2013/325
2013/326
2013/327

17/05/2013
17/05/2013
20/05/2013

2013/328
2013/329
2013/330
2013/331
2013/332
2013/333

20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013

2013/334

21/05/2013

2013/335

21/05/2013

2013/336

21/05/2013

2013/337
2013/338

21/05/2013
23/05/2013

2013/339

23/05/2013

2013/340

24/05/2013

2013/341

27/05/2013

2013/342

27/05/2013

2013/343

27/05/2013

2013/344

27/05/2013

2013/345

27/05/2013

2013/346

27/05/2013

2013/347

27/05/2013

2013/348

27/05/2013

2013/349

27/05/2013

2013/350

27/05/2013

Imposició de sanció per no donar informació per a la
comprovació
de
l’Impost
sobre
construccions,
instal•lacions i obres (núm. 001434/2013)
Bestreta número 5/2013 s l'ajuntament de Breda
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Vidreres
contracte menor de serveis per a la prestació del servei de
salut de l'Oficina Jove la Selva
Imposició de sanció tributària (núm. 000070/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000071/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000072/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000115/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000116/2012)
Correcció d'errors del contracte de manteniment de les
aplicacions T-Innova. Any 2013
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013003346
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003348
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003351
Nòmina mes de maig
Pla de control tributari per l'any 2013 en el municipi de
blanes
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130008225
Pròrroga del contracte menor de serveis de consultoria en
matèria d'enginyeria.
Expedient de revocació parcial de la subvenció del Servei
d'Ocupació de Catalunya, exp. PEOL/2010/0661
Procediment sancionador contra Frecarn, SL de Maçanet
de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Procediment sancionador contra FRECARN,SL de
Maçanet de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Inici
expedient
sancionador
de
medi
ambient
2013/0015495
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015496
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015497
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015499
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015500
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015501
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015502
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2013/351

27/05/2013

2013/352

27/05/2013

2013/353

28/05/2013

2013/354

28/05/2013

2013/355

29/05/2013

2013/356

31/05/2013

2013/357
2013/358
2013/359

31/05/2013
03/06/2013
04/06/2013

2013/360

04/06/2013

2013/361

04/06/2013

2013/362
2013/363

06/06/2013
07/06/2013

2013/364

07/06/2013

2013/365

07/06/2013

2013/366

07/06/2013

2013/367

07/06/2013

2013/368
2013/369

07/06/2013
07/06/2013

2013/370

07/06/2013

2013/371

07/06/2013

2013/372

07/06/2013

2013/373

07/06/2013

2013/374

07/06/2013

2013/375

07/06/2013

2013/376

07/06/2013

Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015503
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015507
Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament de Santa Coloma
de Farners
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130015538
Expedient de revocació parcial de la subvenció del Servei
d'Ocupació
de
Catalunya,
Exp.PEOL/2010/0661(2010Y7X100135-2010Y9X100135)
Contracte de serveis a l'empresa ABS Informàtica, sl pel
tema del manteniment de les aplicacions informàtiques
vigent entre 01/01/2013 fins a 31/12/2013
Modificació del Pla anual de vacances de l'any 2013
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Vidreres
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000104/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000105/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000106/2013)
Rectificació de la nòmina del mes de maig
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1809/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1807/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1808/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1810/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1811/2013
Imposició de sanció tributària (núm. 000124/2012)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1813/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1814/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1815/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1816/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1817/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1818/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1819/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
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2013/377

07/06/2013

2013/378

07/06/2013

2013/379

07/06/2013

2013/380
2013/381

10/06/2013
10/06/2013

2013/382
2013/383
2013/384
2013/385

11/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
13/06/2013

2013/386

13/06/2013

2013/387

13/06/2013

2013/388

13/06/2013

2013/389

13/06/2013

2013/390

13/06/2013

2013/391

13/06/2013

2013/392

13/06/2013

2013/393

13/06/2013

2013/394

13/06/2013

2013/395

13/06/2013

2013/396

13/06/2013

2013/397

13/06/2013

2013/398

13/06/2013

2013/399

14/06/2013

2013/400

17/06/2013

2013/401

17/06/2013

núm. 1820/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1821/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 1812/2013
Resolució de la reclamació prèvia a la via laboral
interposada per la Sra. Sandra Bas en relació a la reducció
de jornada per cura de fills
Bestreta número 5/2013 a l'ajuntament d'Arbúcies
Contracte menor de serveis de trituració i gestió de restes
vegetals a les plantes municipals de fracció vegetal
Bestreta número 6/2013 a l'ajuntament d'Arbúcies
Bestreta número 6/2013 a l'ajuntament de Breda
Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament d'Hostalric
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016699
Inici
expedient
sancionador
de
medi
ambient
2013/0016700
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016701
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016703
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016704
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016706
Inici
expedient
sancionador
de
medi
ambient
2013/0016708
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016710
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016712
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016713
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016714
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016717
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016720
Inici expedient sancionador de medi ambient 20130016838
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil,SA d'Anglès
per incompliment de les condicions d'abocament a la xarxa
de sanejament. Declaració de caducitat
Contracte menor pel servei de dinamització dels Parcs
Urbans de Salut – Club Atletisme Lloret
Contracte menor pel servei de Dinamització dels Parcs
Urbans de Salut - Club Olímpic Vidreres
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2013/402

17/06/2013

2013/403

17/06/2013

2013/404

17/06/2013

2013/405

17/06/2013

2013/406

17/06/2013

2013/407
2013/408
2013/409
2013/410
2013/411

18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
25/06/2013

2013/412

25/06/2013

2013/413
2013/414

25/06/2013
25/06/2013

2013/415

25/06/2013

2013/416

25/06/2013

2013/417

25/06/2013

2013/418

25/06/2013

2013/419

25/06/2013

2013/420

25/06/2013

2013/421

26/06/2013

2013/422

26/06/2013

2013/423

26/06/2013

2013/424
2013/425
2013/426
2013/427

26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013

Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, sa d'Anglès
per incompliment de les condicions d'abocament a la xarxa
de sanejament. Declaració de caducitat
Contracte menor pel servei de Dinamització dels Parcs
Urbans de Salut - Club Rem Es Vano
Contracte menor de subministrament de productes de
neteja per al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva
(CAAS) per a l'any 2013
Contracte menor entre el Consell Comarcal de la Selva i el
Consell Esportiu de la Selva pel desenvolupament del
Programa de DipSalut Pm01 ""Programa de Parcs Urbans
i Xarxes d'itineraris saludables
Contracte menor de subministrament de productes de
neteja per a l'oficina de recaptació, el magatzem comarcal
i la seu principal del Consell Comarcal de la Selva per a
l'any 2013
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament d'Osor
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Blanes
Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar
Aprovació de la nòmina del mes de juny
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20120027198
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003345
Pagament d'endarreriments de triennis
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003347
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003357
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003361
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130008219
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130008224
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011794
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003354
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011781
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011829
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130008220
Imposició de sanció tributària (núm. 000088/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000089/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000090/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000091/2013)
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2013/428

26/06/2013

2013/429
2013/430
2013/431
2013/432
2013/433
2013/434
2013/435
2013/436
2013/437

26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013

2013/438

26/06/2013

2013/439

26/06/2013

2013/440

26/06/2013

2013/441

27/06/2013

2013/442

27/06/2013

2013/443

28/06/2013

2013/444

28/06/2013

2013/445
2013/446
2013/447
2013/448
2013/449
2013/450
2013/451
2013/452
2013/453
2013/454
2013/455
2013/456
2013/457
2013/458
2013/459
2013/460
2013/461
2013/462
2013/463
2013/464

28/06/2013
28/06/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013

Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de La Cellera de
Ter
Imposició de sanció tributària (núm. 000092/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000093/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000094/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000095/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000096/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000097/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000098/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000103/2013)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011795
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011790
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011827
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011824
Contracte menor de serveis d'assessorament per a la
realització del projecte executiu de l'electrificació de
l'esplanada del recinte firal de Vidreres
Modificació de la jornada laboral de la Sra. Carme
Benages Cort
Procediment sancionador contra FRECARN, SL de
Maçanet de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Procediment sancionador contra FRECARN, SL de
Maçanet de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Imposició de sanció tributària (núm. 000011/2013)
Imposición de sanción tributaria (núm. 000040/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000025/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000019/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000022/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000039/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000014/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000017/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000015/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000018/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000016/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000009/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000010/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000020/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000033/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000024/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000031/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000013/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000029/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000027/2013)
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2013/465
2013/466
2013/467
2013/468
2013/469
2013/470
2013/471
2013/472
2013/473
2013/474
2013/475
2013/476
2013/477
2013/478
2013/479
2013/480
2013/481
2013/482
2013/483
2013/484
2013/485
2013/486
2013/487
2013/488
2013/489
2013/490

01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
08/07/2013
09/07/2013
10/07/2013

2013/491
2013/492
2013/493
2013/494
2013/495
2013/496
2013/497
2013/498
2013/499
2013/500

10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
11/07/2013

2013/501
2013/502
2013/503
2013/504
2013/505
2013/506
2013/507
2013/508
2013/509

11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013

Imposició de sanció tributària (núm. 000030/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000034/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000028/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000026/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000041/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000037/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000042/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000043/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000044/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000045/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000046/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000047/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000048/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000050/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000051/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000052/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000053/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000054/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000055/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000056/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000057/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000058/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000059/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000060/2013)
Bestreta número 7/2013 a l'ajuntament de Breda
Resolució relativa a un recurs interposat contra una sanció
tributària (expedient administratiu núm. 001896/2013)
Modificació del Pla anual de vacances de l'any 2013. (2a)
Reducció de jornada laboral de la Sra. Marta Masó Puig
Imposició de sanció tributària (núm. 000074/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000075/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000082/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000122/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000141/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000143/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000061/2013)
Contracte menor de serveis d'assessorament per a la
redacció de l'Estudi d'identificació de riscos geològics
(EIRG)com a document complementari a incloure en el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Brunyola
Imposició de sanció tributària (núm. 000062/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000064/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000065/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000066/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000067/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000069/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000073/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000077/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000078/2013)
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2013/510
2013/511
2013/512
2013/513
2013/514

12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
15/07/2013
16/07/2013

2013/515

16/07/2013

2013/516

16/07/2013

2013/517

16/07/2013

2013/518

17/07/2013

2013/519
2013/520
2013/521

19/07/2013
22/07/2013
22/07/2013

2013/522
2013/523
2013/524
2013/525

22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013

2013/526

23/07/2013

2013/527

23/07/2013

2013/528

23/07/2013

2013/529

23/07/2013

2013/530

23/07/2013

2013/531

23/07/2013

2013/532

23/07/2013

2013/533

23/07/2013

2013/534

23/07/2013

2013/535
2013/536
2013/537

26/07/2013
29/07/2013
30/07/2013

Imposició de sanció tributària (núm. 000079/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000080/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000084/2013)
Resolució de Gerència d'amesos i exclosos
Procediment sancionador contra LLepafilms,sl per
incompliment de la llei 38/1991, de 30 de desembre i
decret 140/2003 del reglament d'instal·lacions juvenils
Contracte menor de serveis per al tractament de residus
voluminosos. Àmbit 1: Zona interior
Contracte menor de serveis per al tractament de residus
voluminosos. Àmbit 3: Zona sud
Contracte menor de serveis per al tractament de residus
voluminosos. Àmbit 2: Zona nord
Procediment sancionador contra el sr. Martí Forest
Capdevila per incompliment de la llei 38/1991, de 30 de
desembre i el decret 140/2003, de 10 de juny de reglament
d'instal·lacions juvenils. Declaració d'arxiu i sobreseïment
de l'expedient
Aprovació de la nòmina de personal del mes de juliol
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament d'Amer
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Caldes de
Malavella
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Massanes
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Riells i Viabrea
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Susqueda
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, S.A. per
incompliment de les condicions d’abocament
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2316/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2317/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2318/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2319/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2320/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2321/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2322/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 2323/2013
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, S.A. per
incompliment de les condicions d’abocament
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Riudarenes
Organització Jornades Fem Atletisme!
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011793
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2013/538

30/07/2013

2013/539

30/07/2013

2013/540

30/07/2013

2013/541

30/07/2013

2013/542

30/07/2013

2013/543

30/07/2013

2013/544

30/07/2013

2013/545

30/07/2013

2013/546

30/07/2013

2013/547

30/07/2013

2013/548

30/07/2013

2013/549

01/08/2013

2013/550

06/08/2013

2013/551

06/08/2013

2013/552
2013/553

06/08/2013
06/08/2013

2013/554

07/08/2013

2013/555

08/08/2013

Resolució expedient sancionador de medi ambient 20120027194
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003362
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130003332
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011775
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011822
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011823
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130011828
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130016706
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130016703
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130015500
Resolució Recurs de Reposició expedient medi ambient
2012-0029307
Contracte menor de serveis per a l'assegurança de
responsabilitat de càrrecs electes i personal del Consell
Comarcal de la Selva
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000108/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000107/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000085/2013)
Resolució comunicació arxiu d’un expedient de sanció
tributària (núm. 000081/2013)
Adjudicació del contracte menor de serveis de consultoria
en matèria de valoracions de finques
Imposició de sanció tributària (núm. 000142/2012)

2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:
Número
2013/106
2013/107

Data
Títol
14/05/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell
Comarcal de la Selva i els usuaris dels diferents serveis que
ofereix el Consell Comarcal
14/05/2013 Contractació d'un peó adscrit al CAAS per substitució de la
titular de la plaça
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2013/108
2013/109
2013/110
2013/111

2013/112

2013/113
2013/114
2013/115
2013/116

2013/117
2013/118

2013/119
2013/120

2013/121

2013/122

23/05/2013 Subvenció al Centre de Recursos Pedagògics de la Selva II
per la 1a Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat de la
Selva
24/05/2013 Subvenció al Centre de Recursos Pedagògics de la Selva II
per la 1a Mostra de Treballs de Recerca de batxillerat a la
Selva
24/05/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu
número 272/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.3
de Girona
24/05/2013 Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Selva en matèria de polítiques de joventut
2013
27/05/2013 Conveni marc de col•laboració entre el consell comarcal de
la selva i l'empresa (***nom de l’empresa), per a l’adquisició
d’experiència professional en empreses el marc del
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil
a Catalunya “Joves per l’ocupació” regulat per l’ordre
EMO/293/2012, de 25 de setembre
30/05/2013 Alienació d'un vehicle de maquinària agrícola (tractor
Massey-Fergusson, vin F168018)
31/05/2013 Ampliació de jornada de les tècniques de la Xarxa SIO per
prestació del servei a l'Ajuntament de Breda
06/06/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell
Comarcal de la Selva i els usuaris dels diferents serveis que
ofereix el Consell Comarcal.
07/06/2013 Actualització del pressupost al nou tipus d'IVA vigent del
Projecte de Reforma i millora de la coberta i façanes de
l'edifici administratiu del Consell Comarcal de la Selva per a
la prestació de serveis delegats pels Ajuntaments.
12/06/2013 Procés de devolució de pagaments entre el consell comarcal
de la selva i els usuaris dels diferents serveis que ofereix el
Consell Comarcal
13/06/2013 Aprovació de l'annex al projecte de data maig 2013 i
actualització del pressupost al nou tipus d'IVA vigent del
"Projecte de punt de recollida de residus municipals a
Susqueda".
17/06/2013 Sol·licitud de revisió de l'autorització d'abocament de
l'empresa Frecarn, SL a la xarxa de sanejament de Maçanet
de la Selva.
26/06/2013 Compareixença en les actuacions d'apreuament i subhasta
del béns del procediment d'execució hipotecària número
408/2013 seguit en el Jutjat de primera instància número 5
de Granollers i encàrrec de defensa jurídica
26/06/2013 Compareixença en les actuacions d'apreuament i subhasta
del béns del procediment d'execució hipotecària número
408/2013 seguit en el Jutjat de Primera Instància número 5
de Granollers i encàrrec de defensa jurídica.
27/06/2013 Selecció d'un enginyer tècnic en règim de funcionari interí de
programa
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2013/123
2013/124

2013/125
2013/126
2013/127
2013/128
2013/129
2013/130
2013/131
2013/132
2013/133
2013/134

2013/135
2013/136
2013/137

28/06/2013 Ampliació terminis resolucions de presidència sobre
reorganització
01/07/2013 Sol·licitud d'autorització d'abocament de l'empresa
Distribuidora Farmacéutica Norte de Catalunya, SA
"DISCASA" a la xarxa de sanejament de Riudellots de la
Selva.
01/07/2013 Ampliació jornada laboral de la Sra. Eva Carreras Molins al
servei de la Xarxa SIO a l'Ajuntament de Riells i Viabrea
02/07/2013 Procés de devolució de pagaments entre el consell comarcal
de la selva i els usuaris dels diferents serveis que ofereix el
Consell Comarcal
05/07/2013 Subrogació personal del CMED al Consell Comarcal de la
Selva
08/07/2013 Modificació de la jornada de treball del funcionari Sr. Marià
Vilarnau Massa conseqüència de l'acumulació del lloc de
treball de Secretaria de l'Ajuntament de Palafrugell
08/07/2013 Delegació de la presidència del Consell
08/07/2013 Selecció per màxima urgència d'un tècnic d'administració
general com a funcionari interí per acumulació de tasques a
adscriure a la Secretaria del Consell Comarcal.
11/07/2013 Sol·licitud de permís d'abocament a la xarxa de sanejament
de l'empresa Riudellots Producción, SL a l'EDAR de
Riudellots de la Selva.
12/07/2013 Delegació de funcions a la Sra. Marta Llorens Ferrer
24/07/2013 Procés de devolució de pagaments entre el consell comarcal
de la selva i els usuaris dels diferents serveis que ofereix el
Consell Comarcal
01/08/2013 Correcció d'errors del certificat de la Comissió Permanent del
Ple referent al Conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament i el Consell Comarcal de la Selva per a la
delegació de competències quant a la gestió del servei
escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d'ensenyament
01/08/2013 Contracte de serveis negociat sense publicitat per a la gestió
de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Blanes
05/08/2013 Llicència d'obres menors. CIMALASA
08/08/2013 Selecció d'un/a enginyer tècnic en règim de funcionari interí
de programa

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha

2.4 Dació de comptes de resolucions judicials
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1.- Sentència del Tribunal Suprem de 1 de març de 2013
Procediment Recurs d’apel·lació núm. 94/2013
Recurrent: Consell Comarcal de la Selva
Demandat: Servei d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya
Decisió: Estima recurs d’apel·lació interposat pel Consell Comarcal de la Selva contra
la sentència de 8 de novembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós – Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 96/2012-A interposat contra la
revocació parcial de dues subvencions prèviament atorgades pel SOC al Consell
Comarcal de la Selva.
2.- Sentència del Jutjat Contenciós – Administratiu núm.3 de Girona de 31 de juliol de
2013
Procediment contenciós – administratiu núm. 272/2011
Recurrent: Vodafone España, SA
Demandat: Ajuntament de Sils
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Vodafone España, SA
interposat contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament especial
del domini públic local, tot anul·lant les liquidacions corresponents als exercicis 2008 i
2009.
3.- Sentència del Jutjat Social núm. 2 de Girona de 15 de juliol de 2013
Procediment conflicte col·lectiu núm. 371/2013
Recurrent: Comitè d’Empresa del Consell Comarcal de la Selva
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima el recurs interposat contra la resolució de gerència 2/2012 en
relació a la jornada i horaris de treball del personal laboral del Consell Comarcal de la
Selva
2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat
a) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al
Consell Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

“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
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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 2013, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de
pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.

ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT
Número de factures pendents de pagar a 30-6-2013
que incompleixen el termini de pagament
172

Import
2.850.163,90€

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

19

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 2013, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de
pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT
Número de factures pendents de pagar a 30-6-2013
que incumpleixen el termini de pagament
3

Import
725,05€

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
3. PORPOSTES ACORD
3.1. Presa de possessió de nous consellers: Sra. Margarita Montes Giménez i Sr.
David Boguñà Espinal (PRP2013/219)
Exp. Núm.: 2011/2360
En primer lloc prendrà possessió del càrrec de consellera la següent persona de la
qual la Junta Electoral ha enviat la credencial en substitució del Sr. Jaume Salmerón
Font, i ha formulat les declaracions del registre d’interessos:
MARGARITA MONTES GIMÉNEZ
El president exposa que si
a la consellera afecta alguna de les causes
d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els
seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest
moment. Sense que hi hagi cap intervenció. Seguidament formula la següent pregunta
al conseller
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"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya”
Sra. Margarita Montes Giménez: Sí ho juro
En segon lloc prendrà possessió del càrrec de conseller la següent persona de la qual
la Junta Electoral ha enviat la credencial en substitució del Sr. Joan Colomer LLinàs, i
ha formulat les declaracions del registre d’interessos:
DAVID BOGUÑÀ ESPINAL
El president exposa que si al conseller afecta alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i
203, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. Sense que hi
hagi cap intervenció. Seguidament formula la següent pregunta al conseller
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya”
Sr. David Boguñà Espinal: Sí ho juro
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
3.2. Aprovació provisional de la modificació i/o establiment d'ordenances fiscal
per l'any 2014 (PRP2013/227)
Exp. núm.: 2013/340
ANTECEDENTS
Aplicades durant el present exercici 2013 les ordenances fiscals aprovades pel Ple de
la Corporació, es fa necessària una revisió i actualització d'aquestes, amb la finalitat
d'intentar aconseguir en l'exercici 2014 una major eficàcia i alhora una major justícia
en la gestió de les taxes i preus públics d’aquest Consell.
Les ordenances fiscals del 2014 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 de l’IPC.
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Les principals variacions que es plantegen per 2014 respecte 2013, 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
1,7% equivalent a l’IPC català a agost. Pel que fa a la T-07 baixem pel preu del
tractament de la FORM i de les restes vegetals perquè tractem més tones. També
s’incorporen bonificacions a vàries taxes i preus públics.
S’estableix una nova ordenança, la T-15 relativa al servei de l’òrgan tècnic ambiental
comarcal.
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:
- 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-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-11: Taxa per al servei de redacció de plans municipals de
protecció civil.
- Ordenança fiscal núm. T-12: Taxa per al servei de redacció i homologació de plans
d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals.
- Ordenança fiscal núm. T-13: Taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals
abandonats.
- 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.
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Segon.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 2:
- Ordenança Fiscal núm. T-15 relativa al servei de l’òrgan tècnic ambiental comarcal.
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
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 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
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies
Per a l'expedició de còpies de plànols:
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció
Plànol plegat, per cada m2 o fracció

0,20 €/u
0,44 €/u
0,12 €/u
0,39 €/u
0,39 €/u
0,67 €/u
0,26 €/u
0,59 €/u
6,43 €
6,84 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:
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Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió
Tributària
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió
Cadastral
Per compulsa de documents
Fins a 2 documents
A partir del 3r document
Compulsa DNI

5,01 €
11,80 €
3,66 €
0,91 €
2,43 €

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 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
a) Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar
Taxa Consell Comarcal
Cànon

63,48 €/Tn
50,78 €/Tn
12,70 €/Tn

b) Tractament de la fracció orgànica municipal:


Municipis de la comarca de la Selva

Tipus FORM
FORM
estàndar


0-5%
65,44

% d'impropis presents a la FORM
5-10%
10-15%
15-20%
74,78

84,12

93,46

20-25%
102,79

Municipis fora de la comarca de la Selva

Tipus FORM
FORM
estàndar

0-5%
68,44

% d'impropis presents a la FORM
5-10%
10-15%
15-20%
77,78

87,12

96,46

20-25%
105,79

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.
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c) 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

40,48€/Tn
72,85€/Tn
65,44€/Tn
14,13€/Tn

c) Servei comarcal de compostatge casolà:
Visites de seguiment de compostatge casolà: 14,01 euros/visita realitzada
e) Tractament de voluminosos 37,80 €/Tn
f) Servei inspecció:
La taxa originada pel servei d’inspecció serà de 169,63 euros/acta d’inspecció.
Desplaçament fins a 20 km
15,25 €
Desplaçament fins a 30 km
20,34 €
Desplaçament fins a 50 km
25,43 €
g) Servei de gestió del procediment sancionador per infraccions en matèria de
protecció ambiental:
Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal
T-09 a l'apartat 4.3 per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del
procediment sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a
les de trànsit.
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: 57,73 €/hora o fracció
Utilització de la Sala de Treball del Consell Comarcal: 32,37 €/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-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:
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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
2.300,68 €
No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials
575,22 €
Activitats assimilables a les domèstiques
293,59 €
Modificació o renovació d’una autorització existent
Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres
agrupacions industrials

Quantia
1.131,21 €

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
Anàlisis altres paràmetres

275,07 €
144,34 €
Quantia
169,63 €
221,24 €
262,13 €
52,43 €

Bonificacions
S’estableix una bonificació del 50% pels ajuntaments de la comarca que tenen
delegades les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal de la Selva.
Així mateix s’estableix una bonificació del 25% per a les resta d’ajuntaments de la
comarca.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-11: TAXA PER AL SERVEI DE REDACCIÓ DE
PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIÓ CIVIL
1. Es modifica l’article 3 que queda redactat de la següent forma:
Art. 3.1. Classificació en grups.
Si bé la redacció de plans de protecció civil es recolza en tot moment en els formularis
i models normalitzats del Departament d’Interior és indiscutible que el volum de feina
que això pot suposar depèn de la complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica del
municipi en qüestió.
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És per això que per tal de determinar una justa tarificació dels serveis regulats per
aquesta taxa s’han agrupat els municipis de la comarca en funció de dita complexitat
demogràfica, econòmica i orogràfica resultant d’aquesta classificació els 5 grups
següents:
Grup A.
Brunyola
Osor
St. Julià del Llor i Bonmatí
Susqueda
Grup B.
Amer
Breda
La Cellera de Ter
Fogars de la Selva
Hostalric
Massanes
Riudarenes
Riudellots
Sant Feliu de Buixalleu
Vilobí d’Onyar
Grup C.
Anglès
Arbúcies
Caldes de Malavella
Maçanet de la Selva
Riells i Viabrea
Sant Hilari Sacalm
Sils
Grup D.
Santa Coloma de Farners
Tossa de Mar
Vidreres
Grup E.
Blanes
Lloret de Mar

Art. 3.2. Redacció de manuals bàsics.
Redacció del document bàsic.
(inclou el document bàsic, el manual bàsic, els annexes i el manual d’implantació. No
inclou la implantació física sobre el territori)
Grup A.
1.200,00 €
Grup B.
1.500,00 €
Grup C.
1.800,00 €
Grup D.
2.200,00 €
Grup E.
2.500,00 €

Art. 3.3. Redacció de manuals específics.
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Redacció de manuals específics (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, ...)
(inclou el manual específic corresponent, els annexes i el manual d’implantació. No
inclou la implantació física sobre el territori)
Grup A.
Grup B.
Grup C.
Grup D.
Grup E.

500,00 €
650,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.250,00 €

Art. 3.4 Redacció de manuals multirisc
El seu import resulta dels sumatori dels riscos analitzats amb una bonificació sobre el
total del 25%
Art. 3.5 Actualitzacions
Actualització dels plans de protecció civil.
(inclou l’actualització del conjunt de les dades, any a any, durant un període de 4 anys.
El preu que s’assenyala és per al conjunt dels 4 anys si bé es meritarà el 25% de
l’import en el moment de cadascuna de les actualitzacions)
Manual bàsic
800,00€
Grup A.
Manual específic
350,00€
Manual bàsic
1.000,00€
Grup B.
Manual específic
450,00€
Manual bàsic
1.250,00€
Grup C.
Manual específic
600,00€
Manual bàsic
1.500,00€
Grup D.
Manual específic
750,00€
Manual bàsic
1.800,00€
Grup E.
Manual específic
900,00€

Art. 3.6 Simulacres
Organització, control i avaluació de simulacres virtuals 300€
Organització, control i avaluació de simulacres reals 600€
Art. 3.7 Bonificacions
Els municipis que disposin de conveni d’adhesió al PAS degudament aprovat gaudiran
d’una bonificació del 10%
ORDENAÇA FISCAL NÚM T-12: TAXA PER AL SERVEI DE REDACCIÓ I
HOMOLOGACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS LOCALS
1. Es modifica l’article 3.2 amb el següent redactat
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Bonificacions
Els municipis que disposin de conveni d’adhesió al PAS degudament aprovat gaudiran
d’una bonificació del 10%
Activitats i centres d’interès dels quals es disposi del corresponent projecte d’activitats
en format digital editable (dwg o equivalent) 15%
Aquestes dues bonificacions són acumulables.
2. Es modifica l’article 4.1 amb el següent redactat:
Homologació de plans d’autoprotecció A, B, o C per la protecció civil local
des de la Comissió Comarcal de Protecció Civil (inclou l’avaluació i anàlisi
prèvies del document)

Avaluació i anàlisi de plans d’autoprotecció A, B, o C , com a pas previ a
la seva homologació (inclou les al·legacions amb PAU’s del tipus A)

250€

163,05€

3. S’elimina la bonificació de l’article 4.2
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
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

Quota
3.105,00 €
3.932,00 €
23.300,00 €
3.328,00 €
2.188,00 €
7.215,00 €
2.209,00 €
3.834,00 €
3.486,00 €
23.642,00 €
8.037,00 €
2.511,00 €
2.405,00 €
4.983,00 €
3.801,00 €
2.498,00 €
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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

3.027,00 €
5.544,00 €
1.857,00 €
9.856,00 €
4.862,00 €
2.363,00 €
8.515,00 €
7.988,00 €
4.055,00 €

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. P-01: PUBLICACIONS I FONS DOCUMENTAL
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
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

12,13 €
8,56 €
9,73 €
17,60 €
21,51 €
16,01 €
21,80 €
8,40 €
0,45 €

Bonificació
S’estableix una bonificació del 50% per les vendes efectuades a les empreses
distribuïdores dels llibres i material subjectes a aquest preu públic.
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

12,47 €/m2
11,69 €/m2
12,47 €/m2
12,04 €/m2
147,59 €/m2
222,47 €/m2
30,39 €/m2
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Escenari Sumesca
Fins a 80m2

10,60 €/m2

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

0,68 €
0,08 €

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

4,10 €
0,36 €

Equip de so per a ús de sales
Fins a 4 dies
Per cada dia d’excés
Equip de llum
Fins a 4 dies
Per cada dia d’excés
Estand /carpa
Lloguer per dia
Per 1 setmana
Per cada setmana d’excés o fracció

101,97 €
40,29 €
69,93 €
27,29 €
29,64 €
193,85 €
77,07 €

Per entrega i recollida del material es cobrarà un suplement de 44,49 €.
PÈRDUA O MALMENAMENT DE MATERIAL
Cost cadira de resina de plàstic
Taula de 2x0,80 amb peus plegables
Malmenament d’estand/carpa
Pèrdua d’estand/carpa

9,69 €
142,16 €
500€
2.800€

SISTEMES INFORMÀTICS I INTERNET
Per a la utilització dels sistemes informàtics en qualsevol de les seves aplicacions
½ hora o fracció
2,13 €
LLOGUER BICICLETES
Preu bicicleta /dia
LLOGUER DE FURGONETA
Preu hora d’utilització

7,14 €
26,59 €
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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
Anàlisi FeLV/FIV
Castració gat mascle
Histerectomia gata
Castració gos mascle
Esterilització gossa
Desparasitació
Xip
Vacuna cadell
Vacuna tetra
Vacuna ràbia
Vacunacions ràbia-protectores
Anàlisi leishmaniosi-protectores
Collar
Corretja

3,68 €
21,47 €
21,47 €
31,88 €
52,72 €
52,72 €
101,99 €
10,08 €
32,00 €
25,79 €
40,52 €
22,68 €
4,37 €
12,89 €
2,36 €
4,77 €

Gestions administratives:
Tramitació adopcions
Passaport internacional
Certificat COVC
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)

37,99 €
23,72 €
23,72 €
23,72 €
44,89 €
15,25 €
20,34 €
25,43 €
7,55 €

Bonificacions
S’estableix una bonificació del 50% per les adopcions realitzades dins el marc de les
fires i desfilades que organitza el Consell Comarcal, i una bonificació del 100% per les
adopcions realitzades per entitats protectores d’animals.
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ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-15: TAXA PEL SERVEI DE L’ÒRGAN TÈCNIC
AMBIENTAL COMARCAL
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 pel servei de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC):




Informes ambientals de les activitats incloses en els annexos II i III de la Llei
20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
Informes de canvis no substancials
Informes de revisió de llicència o valoració de controls periòdics d’activitats.

Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els
ajuntaments de la comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec de qualsevol de
les activitats que integren aquest servei.
Article 3. Quantia





Informes ambientals d’activitats de l’annex II
Informes ambientals d’activitats de l’annex III
Informes de canvis no substancials
Informes de controls periòdics i/o revisions de la
llicència ambiental

163,05 euros/informe
163,05 euros/informe
73,50 euros/informe
73,50 euros/informe

Article 4. Meritació i pagament
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que
el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.
La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament els establerts a
l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des
de la notificació de la corresponent liquidació.

Article 5. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.
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Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i tindrà vigència fins
que se n’acordi la seva modificació o derogació.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Joaquim Torrecillas presenta la proposta.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 3
(I-SELVA)
Abstencions: 10
(PSC-PM, PPC, ICV, MILLOR)

3.3. Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al
Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/229)
Exp. Núm.: 2012/1337
Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar, el dia 31 de març de 1998, l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals la
gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, el contingut de la
qual s’ha anat adequant en el decurs d’aquests anys a la pràctica ordinària i a la
legislació vigent, a l’efecte d’obtenir la màxima seguretat jurídica i eficiència en els
procediments de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic
municipals.
Es proposa modificar el 2n paràgraf de l’article 6.2 (impost sobre béns immobles),
relatiu a les sol·licituds de divisió de la liquidació entre els diferents titulars dels béns
gravats, amb l’objectiu d’adequar el redactat que regula els casos en què no es
divideix la quota –per raons de limitació de costos indirectes i d’eficàcia- a les
possibilitats tecnològiques de les quals es disposa actualment. D’altra banda, es
considera necessari detallar en l’Ordenança les actuacions mínimes que cal dur a
terme abans de declarar un crèdit incobrable (perquè els obligats al pagament han
resultat fallits per insolvència o per concórrer en els béns coneguts de la persona
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obligada unes circumstàncies que els fan inembargables), tot respectant el principi de
proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per a la seva realització, i
actuant amb criteris d’economia i eficàcia; així, es proposa modificar el punt 2 de
l’article 67 (mitjans de justificació de les actuacions) i l’article 68 (criteris per a la
formulació de declaracions de crèdits incobrables)
Fonaments de dret
És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment les diverses modificacions de l’Ordenança general
de gestió i de recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals
ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, en els termes següents:
1. Es modifica el 2n paràgraf de l’article 6.2 (impost sobre béns immobles), que tenia la
redacció següent:
“No obstant l’exposat, i únicament a l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les sol·licituds de divisió de la
liquidació entre els diferents titulars dels béns gravats podran tenir efectes el mateix
any en què es presentin, sempre que la identificació dels diferents titulars i la proporció
de la seva participació constin inscrites al cadastre immobiliari, i la sol·licitud de divisió
es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de cobrament voluntari
del rebut o abans de l’aprovació de la liquidació corresponent. En cap cas es pot
sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial
de societat legal de guanys. Un cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de
les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres
responsables solidaris. Per raons de limitació de costos indirectes i d’eficàcia, no es
dividirà la quota en aquells supòsits en què, com a conseqüència d’aquesta divisió,
resultin quotes d’import inferior a 5 EUR; en aquest sentit, i si de la divisió resulten
algunes quotes d’import igual o superior a 5 EUR i altres quotes d’un import inferior,
s’aprovarà una única quota per a tots els casos d’import inferior a 5 EUR, a nom del
titular que tingui una major proporció de participació.”
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“No obstant l’exposat, i únicament a l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les sol·licituds de divisió de la
liquidació entre els diferents titulars dels béns gravats podran tenir efectes el mateix
any en què es presentin, sempre que la identificació dels diferents titulars i la proporció
de la seva participació constin inscrites al cadastre immobiliari, i la sol·licitud de divisió
es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de cobrament voluntari
del rebut o abans de l’aprovació de la liquidació corresponent. En cap cas es pot
sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial
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de societat legal de guanys. Un cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de
les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres
responsables solidaris. Per raons de limitació de costos indirectes i d’eficàcia, no es
dividirà la quota en aquells supòsits en què, com a conseqüència d’aquesta divisió,
resulti que totes les quotes són d’import inferior a 5 EUR.”
2. Es modifica el punt 2 de l’article 61 (garanties i recursos), que tenia la redacció
següent:
“2. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada documentalment, mitjançant un
informe dels serveis socials competents o un modus similar), es podrà dispensar
d’aportar la garantia, o bé si hi ha autorització escrita de l’Ajuntament titular del crèdit.
En tot cas, i sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de
l’Ajuntament titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del
deute sigui inferior a 6.000,00 euros i el termini no excedeixi de 3 mesos en el cas
d’ajornament o de 18 mesos en el cas de fraccionament, amb l’acumulació dels deutes
que tinguin un fraccionament o ajornament vigents per al càlcul d’aquest límit.”
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“2. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada documentalment, mitjançant un
informe dels serveis socials competents o un modus similar), es podrà dispensar
d’aportar la garantia, o bé si hi ha autorització escrita de l’Ajuntament titular del crèdit.
En tot cas, i sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de
l’Ajuntament titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del
deute sigui inferior a 10.000,00 euros i el termini no excedeixi de 3 mesos en el cas
d’ajornament o de 18 mesos en el cas de fraccionament, amb l’acumulació dels deutes
que tinguin un fraccionament o ajornament vigents per al càlcul d’aquest límit.”
3. Es modifica el punt 2 de l’article 67 (mitjans de justificació de les actuacions), que
tenia la redacció següent:
“2. La documentació que cal incorporar als expedients per a la declaració de crèdit
incobrable es determinarà segons la seva quantia i d'acord amb criteris d'economia i
eficàcia.”
Aquest punt queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“2. La documentació que cal incorporar als expedients per a la declaració de crèdit
incobrable es determinarà segons la seva quantia i d'acord amb criteris d'economia i
eficàcia, tal com es detalla en l’article següent. En qualsevol cas, restaran a disposició
de l’Ajuntament creditor les justificacions –en suport paper o electrònic- de les
actuacions efectuades per assolir la realització del crèdit.”
4. Es modifica l’article 68 (criteris per a la formulació de declaracions de crèdits
incobrables), que tenia la redacció següent:
“1. Per tal de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els
mitjans utilitzats per a la seva realització, amb caràcter general -i sempre que es
compti amb el NIF del deutor i s’hagi practicat la notificació vàlida- es podran ordenar
les actuacions que estableix la normativa reglamentària estatal i la normativa interna
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del Consell Comarcal de la Selva, si aquestes són necessàries per a la realització del
crèdit.
2. Quan el resultat de les esmentades actuacions sigui negatiu, es formularà una
declaració de crèdit incobrable. En circumstàncies excepcionals, es podrà ampliar el
ventall d’actuacions que preveu la normativa mencionada.”
Aquest article queda amb la redacció que es detalla a continuació:
“1. Per tal de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els
mitjans utilitzats per a la seva realització, amb caràcter general -i sempre que es
compti amb el NIF del deutor- es duran a terme les actuacions següents, si s’ha
d’iniciar el procediment de constrenyiment per a la realització del crèdit, i abans de
formular una declaració de crèdit incobrable:
a) Expedients per deutes acumulats d’import inferior a 300 EUR
 Notificació de la provisió de constrenyiment en el domicili que legalment
correspongui, o bé la constància de 2 intents de notificació amb resultats negatius i
la publicació de l’edicte posterior en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 Intent d’embargament de fons en entitats financeres de la comarca
 Intent d’embargament de sous, salaris i pensions
 Intent d’embargament de devolucions de tributs estatals i de dipòsits a termini, quan
l’import acumulat del deute sigui superior a 150 EUR, d’acord amb el conveni de
col·laboració entre l’Agència Tributària i la FEMP al qual el Consell Comarcal de la
Selva està adherit
 Intent de compensació o embargament d’altres crèdits reconeguts a favor de la
persona obligada, si es té coneixement de la seva existència
b) Expedients per deutes acumulats d’import comprès entre 300 i 3.000 EUR
 Notificació de la provisió de constrenyiment en el domicili que legalment
correspongui, o bé la constància de 2 intents de notificació amb resultats negatius i
la publicació de l’edicte posterior en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 Intent d’embargament de fons en entitats financeres de la comarca
 Intent d’embargament de sous, salaris i pensions
 Intent d’embargament de devolucions de tributs estatals i de dipòsits a termini,
d’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària i la FEMP al qual
el Consell Comarcal de la Selva està adherit
 Intent de compensació o embargament d’altres crèdits reconeguts a favor de la
persona obligada, si es té coneixement de la seva existència
 Intent d’embargament de drets sobre béns immobles, quan l’import acumulat del
deute sigui superior a 600 EUR i d’acord amb la informació facilitada pels Registres
de la Propietat de la comarca, o sobre béns diferents que figurin inscrits a nom de la
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persona obligada al pagament en altres registres públics
c) Expedients per deutes acumulats d’import superior a 3.000 EUR
 Notificació de la provisió de constrenyiment en el domicili que legalment
correspongui, o bé la constància de 2 intents de notificació amb resultats negatius i
la publicació de l’edicte posterior en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 Intent d’embargament de fons en entitats financeres de la comarca
 Intent d’embargament de sous, salaris i pensions
 Intent d’embargament de devolucions de tributs estatals i de dipòsits a termini,
d’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària i la FEMP al qual
el Consell Comarcal de la Selva està adherit
 Intent de compensació o embargament d’altres crèdits reconeguts a favor de la
persona obligada, si es té coneixement de la seva existència
 Intent d’embargament de drets sobre béns immobles, d’acord amb la informació
facilitada pels Registres de la Propietat de la comarca, o de béns diferents que
figurin inscrits a nom de la persona obligada al pagament en altres registres públics
 Intent d’embargament de drets sobre béns immobles, d’acord amb la informació
facilitada pels Registres de la Propietat de la resta de l’Estat, a través del seu Servei
d’Índex
 Intent d’embargament dels pagaments derivats de factures que la persona obligada
hagi emès, si prèviament l’Agència Tributària ha facilitat al Consell Comarcal de la
Selva les dades de les quals disposa sobre els clients d’aquesta persona
2. Quan el resultat de les esmentades actuacions sigui negatiu, en relació amb les
persones obligades al pagament i la resta de responsables, o bé concorrin en els seus
béns coneguts unes circumstàncies que els fan inembargables, es formularà una
declaració de crèdit incobrable. En circumstàncies excepcionals, es podrà ampliar el
ventall d’actuacions que preveu l’apartat anterior.”
Segon. Publicar els anteriors acords provisionals a la seu electrònica del Consell
Comarcal de la Selva, a un diari de difusió comarcal i al Butlletí Oficial de la Província,
i establir un període d’exposició pública de 30 dies a comptar des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que
les persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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Tercer.- Els acords definitius d’aprovació i modificació d’ordenances fiscals seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les
modificacions aprovades.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Jordi Orobitg presenta la proposta i dóna resposta a les preguntes de caràcter
tècnic formulades pel Sr. José Martínez a la Comissió Informativa del dia 24 de
setembre de 2013
El Sr. José Martínez sol·licita que, atès el caràcter tècnic de les explicacions,
interessaria que se’l contestés per part del tècnic competent via correu electrònic.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 13
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.4. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2012 (PRP2013/171)
Exp. núm.: 2013/299
Relació dels fets
El dia 21 de maig de 2013 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 per a la Gestió de la
Conservació i Millora del Castell de Montsoriu, i l’altra documentació corresponent al
Compte General de l’exercici 2012. La Comissió Especial de Comptes va acordar
informar favorablement sobre la documentació presentada.
El número 109 del Butlletí Oficial de la Província, de 6 de juny de 2013, 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.
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Acords
En conseqüència, es proposa a 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 per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de
Montsoriu corresponent a l’exercici 2012.
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
El Sr. Joaquim Torrecillas presenta la proposta.
El Sr. Enric Martínez avança que votarà en contra, però felicita al Sr. Joaquim
Torrecillas per la feina.
La Sra. Assumpte Margenats, un cop fetes les votacions, explica que la seva abstenció
ve motivada pel fet de que no era consellera comarcal en el període a què es refereix
el compte general 2012.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 17
( CIU, ERC)
Vots en contra: 4
(PPC, I-SELVA)
Abstencions: 9
( PSC-PM, ICV, MILLOR i Sra. Assumpte Margenats CiU)
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3.5. Ratificació de l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants
d'ocupació en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei
d'Ocupació de Catalunya (PRP2013/240)
Exp. Núm.: 2013/487
En data 24 de setembre de 2013 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal
de la Selva va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de la Selva a l’Acord relatiu a la
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites
com a demandants d’ocupació en el marc del programa Treball i Formació promogut
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Ordre EMO/210/2013.
El president sotmet al Ple la seva ratificació:
Relació de fets:
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha posat en marxa el Programa mixt Treball i
Formació adreçat a persones aturades que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i ha publicat les bases reguladores i obert la convocatòria per a l’any
2013.
El Consell Comarcal és l’entitat que ha de sol·licitar totes aquelles contractacions
corresponents als municipis de la comarca amb una assignació de contractes de
treball inferior a quatre. En el cas de la comarca de la Selva sumen 23 contractacions
repartides entre 14 municipis.
El 25 de juliol de 2013 es va signar l’Acord relatiu a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants
d’ocupació en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
d’Ocupació de Catalunya. Aquest Acord el van subscriure la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, els sindicats CCOO i UGT i la
Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departaments d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
L’adhesió del Consell Comarcal de la Selva a aquest Acord facilita la participació dels
ajuntaments en aquest programa atès que disminueix, considerablement, l’aportació
econòmica que han de realitzar els ajuntaments per fer front a la part no
subvencionada.
Fonaments de dret:
Són d’aplicació les bases de les ORDRE EMO/210/2013, bases reguladores i
convocatòria de subvencions per la realització del Programa mixt Treball i Formació
adreçat a persones aturades,prioritàriament 30 anys o més,que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o subsidi .
ACORD relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació
i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació en el marc del programa Treball i
Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Acords:
En conseqüència es proposa a la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal
de la Selva l’adopció dels acords següents,
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de la Selva a l’Acord relatiu a la
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites
com a demandants d’ocupació en el marc del programa Treball i Formació promogut
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Ordre EMO/210/2013.
Segon.- Trametre aquest acord als interessats perquè en tinguin coneixement.
Tercer. Sotmetre aquest acord a la ratificació i, si s’escau, aprovació del Consell en el
proper Ple que es porti a terme.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Salvador Balliu presenta la proposta.
El Sr. Joan Salmeron demana que quan es tingui tancat el projecte se’l mantingui
informat.
El Sr. Enric Martínez pregunta si s’ha resolt el tema de la contractació i condicions de
treball del personal.
El Sr. Salvador Balliu respon que aquest tema es resol mitjançant l’adhesió al conveni
col·lectiu que forma l’objecte de la proposta que se sotmet a votació.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
Vots a favor:
31
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra:
0
Abstencions:
0
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3.6. Declaració de cessament de la conseller Sr. Josep Romaguera Ramió i
sol·licitud de nomenament del Sr. Juan Ramon Veciana Martínez (PRP2013/228)
Exp. Núm.: 2011/2360

Antecedents:
El conseller comarcal Sr. Josep Romaguera Ramió ha notificat, mitjançant escrit de 16
de setembre de 2013, la seva renúncia com a regidor pel grup municipal 9M-Entesa a
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva va acceptar la renúncia del regidor per acord de
Ple de data 5 d’agost de 2013.
El Sr. Josep Romaguera Ramió ostentava el càrrec de conseller del Consell Comarcal
de la Selva, en virtut del nomenament de la Junta Electoral de data 21 de juny de
2011, i del qual en va prendre possessió el dia 7 de juliol de 2011.

Fonaments de dret:
L’article 24.2 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que la pèrdua
de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de membre del
consell comarcal.
Per tant, la Sr. Josep Romaguera Ramió va cessar automàticament com a conseller
comarcal el dia de l’acceptació de la renúncia de regidor per part del ple de
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Per a la designació del nou conseller que substituirà al Sr. Josep Romaguera Ramió
cal notificar a la Junta Electoral aquesta circumstància per tal que procedeixi al seu
nomenament, indicant qui és el suplent.
L’article 21.4 del mateix Text Refós estableix que la vacant s’ha d’ocupar mitjançant un
dels suplents, d’acord amb l’ordre establert entre ells.
El suplent del grup Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa Entesa (ICV-EUiA-E) és el Sr. Joan Ramón Veciana Martínez.
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:
Primer.- Declarar la pèrdua de la condició de conseller comarcal de al Sr. Josep
Romaguera Ramió, donat que el mateix ha renunciat a la condició de regidor de
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
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Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Joan Ramón Veciana
Martínez com a conseller comarcal, en substitució del Sr. Josep Romaguera Ramió.
Tercer.- Donar-ne compte al primer ple que es celebri.

4. PROPOSTES URGENTS
5. MOCIONS
6. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Ruth Rosique pregunta si és certa la notícia que ha sortit en premsa sobre la
petició del grup de CIU de cessament del Sr. Eduard Adrobau com a conseller
comarcal, arran del trencament de govern ocorregut al municipi de Vidreres.
El Sr. Salvador Balliu contesta que no ha fet cap declaració sobre aquest tema, i que
en el si del Consell Comarcal de la Selva no hi ha cap problema ni motiu de
confrontació.
La Sra. Ruth Rosique demana respecte per la institució, dóna el seu suport al Sr.
Eduard Adrobau demana que ningú es posicioni sobre Vidreres al Consell Comarcal
de la Selva.
El Sr. Salvador Balliu respon que lamenta els fets ocorreguts a Vidreres i exposa que
no són un problema per al funcionament i bon govern al Consell Comarcal de la Selva.
El Sr. Enric Martínez dóna recolzament al Sr. Eduard Adrobau.
El Sr. Joan Salmeron també lamenta els fets ocorreguts a Vidreres.
També exposa que hi ha quatre persones amb minusvalia afectades per manca de
transport adaptat des dels seus domicilis als centres de dia als quals tenen plaça
subvencionada. Recorda que aquest problema es remonta a finals d’abril, i que encara
no hi ha solució per part del Consell Comarcal i demana celeritat per a resoldre aquest
problema.
El Sr. Joan Garriga exposa que s’hi està treballant, i que hi ha una solució pel cas de
Riudarenes i un de Blanes, però que en queda per resoldre un de Blanes i el de Santa
Coloma de Farners. Diu que no hi ha solució legislativa a nivell de país, que l’empresa
contractista està disposada a fer canvis de vehicles però recorda que això suposarà
que els Ajuntaments afectats hauran d’aportar més diners. La línia amb què es treballa
diu que és buscar una solució pel transport adaptat que resolgui tots els problemes a
dos o quatre anys vista.
El Sr. Joan Salmeron exposa que és tard perquè s’han tingut molts mesos per poder
treballar i que ja s’hauria d’haver resolt.
El Sr. Martí Nogué presenta una queixa perquè va sol·licitar informe d’auditoria fa una
setmana i li ha arribat avui mateix, de manera que no pot formular preguntes.
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El Sr. Salvador Balliu es posa a la seva disposició per formular les preguntes
necessàries a partir d’aquest moment.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 17 de desembre de
2013

El secretari
Santa Coloma de Farners, 17 de desembre de 2013
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