ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2014/2
Caràcter: Ordinària
Data: 17 de juny de 2014
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 17:35 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller portaveu
Josep Cullell i Cullell (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), consellera
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
Enric Nualart Capdevila (PSC-PM) , conseller
José Fernández Celada (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
Isabel Lozano Ruiz (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Margarita Montes Giménez (I-Selva), consellera
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
José Antonio Rodríguez Gragera( ICV – EUiA – E)
Jordi Jaldón Juan (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu

S’excusen:
David Boguña Espinal (I-Selva), conseller
Josep Teixidor Massanas, Interventor
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Intervé com a secretari el Sr. Francesc Armengol Aymerich, amb l’assistència del
gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs Gómez.
Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
-PLE2014/1 Ordinària 18/03/2014
2. Supervisió
2.1.- Dació de
2.2.- Dació de
2.3.- Dació de
2.4.- Dació de
2.5.- Dació de

d’òrgans de govern
comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
comptes de les Resolucions de Gerència
comptes de les Resolucions de Presidència
compte de resolucions judicials
compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat

3. Propostes d’acord
3.1. Presa de possessió de nou conseller: Sr. José Fernández Celada (PRP2014/140)
3.2. Modificació de la relació contractual d'indefinits no fixes a fixes dels treballadors
Sílvia Serrano, Cristina Furtià i Ignasi Cruz (PRP2014/113)
3.3. Acceptació de la delegació de la competència pel cobrament a l'estranger de les
sancions de trànsit de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar al Consell Comarcal de la Selva
(PRP2014/130)
3.4. Mantenir invariable, pel curs 2014-2015, les mateixes tarifes del menjador escolar
aplicades pel present curs. (PRP2014/133)
3.5. Ratificació de la dissolució del Consorci de Gestió de Residus de la Selva
(PRP2014/135)
3.6. Aprovació del nou emblema del Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/132)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
6. Precs i preguntes

PUNT PREVI
El Sr. President informa de la mort de la treballadora del Consell Sra. Esther Barba i
demana un minut de silenci en el seu record i memòria. Tots els assistents el guarden
amb total respecte. Descansi en pau.
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Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de
formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat
prèviament als consellers:
-PLE2014/1 Ordinària 18/03/2014

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Els conseller es donen per assabentats

2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple
CPPLE2014/4 Ordinària de 4 febrer de 2014
1.Subrogació del contracte de concessió administrativa del servei de menjador escolar
adjudicat a EUREST COLECTIVIDADES, SLU a favor de EUREST CATALUNYA, SL
(part segregada de EUREST COLECTIVIDADES, SLU) (PRP2014/28)
2.Conveni de col·laboració per a l'aplicació de les liquidacions del servei de gestió
tributària a la compensació de deutes entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell
Comarcal de la Selva. Any 2014 (PRP2014/22)
3.Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Selva en el marc del programa d'experiència professional per a
l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació" (PRP2014/24)
4.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sils
per als serveis de dinamització empresarial (PRP2014/23)
5.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Breda per als serveis de dinamització empresarial (PRP2014/25)
6.Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els
ajuntaments d'Hostalric i Riudellots de la Selva, per a la promoció de l'excel·lència
alimentària a la comarca de la Selva (PRP2014/27)
7.Tallers d'orientació laboral dins de l'àmbit del Pla d'Ocupació Local 2014-2015 al
municipi de Riudarenes (PRP2014/20)
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8.Validació del projecte constructiu d’ampliació (1ª Fase) de l’EDAR de Maçanet
(separata relativa al projecte d’urbanització del sector SUDR1A d’octubre de 2013)
(PRP2014/26)

CPPLE2014/5 Ordinària de 18 febrer de 2014
1.Compareixença al procediment contenciós administratiu - procediment abreujat
463/2013 interposat per ANGLÈS TÈXTIL, SA contra el Consell Comarcal de la Selva
sobre resolució de l'expedient sancionador 2013/144 per incompliment de les
condicions d'abocament (PRP2014/30)
2.Rescissió del contracte de prestació del servei de la gestió de recaptació en via
voluntària i executiva de les quotes de conservació de l’ENTITAT URBANÍSTICA I DE
CONSERVACIÓ DE SANTA MARIA DE LLORELL amb efectes del dia 31 de
desembre de 2013 i, rendició del compte extraordinari i la liquidació dels valors de
l’entitat. (PRP2014/33)
3. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte d'asfaltatge del camí del Regàs, a
Riudellots de la Selva (PRP2014/29)
4. Informe referent a l'estat de les millores de l'EDAR d'Aiguaviva Parc (Vidreres).
Propostes de millora (PRP2014/35)
5. Actuacions pendents de realitzar a l’EDAR d’Hostalric per l’empresa SOCAMEX
(PRP2014/34)
6. Aprovació de la declaració ambiental 2013 (PRP2014/37)
7. Nou conveni de cessió d'ús d’instal·lacions a Serveis Mediambientals de la Selva
NORA, SA per la gestió del servei de recollida de residus (PRP2014/38)
8. Aprovació del Conveni Marc entre els ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva
per a la higienització i manteniment dels parcs urbans (PRP2014/36)
CPPLE2014/6 Ordinària de 4 de març de 2014
1.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i Cipriano de Casso
Ríos (Cambridge English Language Assessment, exams centre l’H* ES4129
(PRP2014/53)
2.Compareixença al procediment contenciós administratiu -recurs ordinari 392/2011interposat per Anglès Tèxtil, SA contra les resolucions de presidència del Consell
Comarcal de la Selva dictades en els expedients 2010/233, 2010/2240 i 2010/2242
(PRP2014/50)
3.Preu pels usuaris del transport escolar no obligatori per al curs 2014-2015
(PRP2014/55)
4.Modificació dels membres de la Comissió Comarcal de Protecció Civil (PRP2014/46)
5.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte per a la urbanització de la plaça
del centre i carrers adjacents, a Amer (PRP2014/39)
6.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte de pavimentació del cementiri de
Riudellots de la Selva (PRP2014/40)
7.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte de reforma de les antigues escoles
de Gaserans, a Sant Feliu de Buixalleu (PRP2014/41)
8.Acceptació de l'encàrrec d'assessorament tècnic a l'Ajuntament de Blanes en
matèria d'enginyeria (activitats, inspeccions i informes) (PRP2014/42)
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9.Acceptació de l'encàrrec de revisió de diferents Plans de Protecció Civil (Neucat,
Infocat, Sismicat, Transcat, Aerocat i Radcat) del municipi de Vilobí d'Onyar
(PRP2014/43)
10.Acceptació de l'encàrrec d'assessorament tècnic per al servei d'inspecció de les
activitats connectades a la xarxa de sanejament del polígon industrial de Can Illus de
Brunyola (PRP2014/44)
11.Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P42 d'informe sobre la dissolució de
la Mancomunitat Verge del Socors (PRP2014/45)
CPPLE2014/7 Ordinària de 18 de març de 2014
1.Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'entitat
promotora Consell Comarcal de la Selva en el marc del programa "Fem ocupació per a
Joves", previst a l'ordre EMO/278/2013, de 28 d'octubre (PRP2014/69)
2.Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els instituts
participants en el projecte “Desenvolupant comunitats de confiança per a
l’aprenentatge global - DCI-NSAED/2012/287-929" (PRP2014/78)
3.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm per a formar part de la Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació
(Xarxa_SIO) (PRP2014/77)
4.Baixa conveni col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
d’Anglès pel manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT
(PRP2014/81)
5.Aprovació de l'annex del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la
Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del
programa de teleassistència per a l'exercici 2014 (CN/1623) (PRP2014/71)
6.Renovació del conveni 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 per l'any 2014 (PRP2014/79)
7.Acceptació del encàrrec de redacció de la revisió de diferents Plans de Protecció
Civil del municipi de Brunyola (PRP2014/75)
8.Acceptació de l'encàrrec de redacció de la revisió de diferents Plans de Protecció
Civil del municipi d'Hostalric (Infocat i Transcat) (PRP2014/76)
9.Acceptació de l'encàrrec de redacció de diferents Plans de Protecció Civil (Infocat,
Inuncat, Sismicat, Neucat i Transcat)del municipi de Riudarenes (PRP2014/80)
10.Informe de liquidació definitiva del contracte d'explotació de l'EDAR d'Hostalric amb
l'empresa SOCAMEX (PRP2014/68)
11.Requeriment a l'empresa TGA, SL sobre les obres d'adequació i millora de la planta
de compostatge (PRP2014/67)
12.Validació del projecte constructiu d'ampliació i remodelació de l'EDAR d'Anglès i la
Cellera de Ter redactat per l'ACA (PRP2014/64)
13.Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència
2014P51 sobre la renúncia dels imports no justificats de la subvenció atorgada pel
Servei d'Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament del projecte innovador
"HibriturSelva" (PRP2014/52)
CPPLE2014/8 Ordinària de 1 d’abril de 2014
1.Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i les entitats
que col·laboren per al desenvolupament del projecte “hibriturselva. Ecosistema

5

Podeu consultar la autenticitat del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

eec9b5bbb0e4485d86879fef65a5f8a7001

d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva
- Fase II” (PRP2014/82)
2.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i les "empreses
col·laboradores" per a l'adquisició d'experiència professional en empreses en el marc
del programa "Fem Ocupació per a Joves", previst a l'ordre EMO/278/2013, de 28
d'octubre (PRP2014/85)
3.Finalització del procediment de licitació del contracte del servei de transport públic de
viatgers per carretera a la comarca de la Selva -Transport a la demanda telefònica(PRP2014/86)
4.Acceptació de l'encàrrec de revisió de diferents Plans de Protecció Civil del municipi
de Breda (Infocat, Sismicat, Neucat i Inuncat així Plaseqcat homologat i vigent)
(PRP2014/87)
5.Acceptació de l'encàrrec de la direcció de les obres previstes per a la reparació de
l'estació depuradora d'aigües residuals (decantador) de la urbanització "la Goba" a
Vidreres (PRP2014/88)
6.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al
procediment abreujat 492/2013 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Girona interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i, encàrrec de defensa
jurídica (PRP2014/83)

7.Adjudicació del contracte de serveis d’explotació, conservació i manteniment
dels sistemes de sanejament en alta EDAR (PRP2014/86)
8.Resolució del contracte entre el Consell Comarcal de la Selva i l’empresa
Estudi Clarà referent al disseny, confecció i subministrament de material imprès
del Consell Comarcal (PRP2014/89)
9.Inici del procediment de contractació de cessió de la llicència d’ús de software
i del contracte de manteniment de software i programari informàtic del servei
del Consell Comarcal i del servei de Gestió i Recaptació Tributària
(PRP2014/91)
CPPLE2014/9 Ordinària de 15 d’abril de 2014
1.Acceptació de la delegació de la gestió tributària i recaptatòria d’un ingrés de dret
públic local IIVTNU (Plusvàlua) de l’Ajuntament d’Osor (PRP2014/97)
2..Acceptació de la delegació de l’Ajuntament d’Osor de les competències de gestió
tributària relatives al procediment de comprovació limitada i les competències
d’inspecció tributària de la taxa i de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres
(ICIO), així com de les competències de recaptació de les liquidacions que se’n puguin
derivar (PRP2014/96)
3.Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Susqueda de la Gestió tributària i
recaptatòria de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) i la Taxa de conservació del cementiri (PRP2014/100)
4.Aprovació del Projecte de gestió del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva per al
2014 (PRP2014/95)
5.Aprovació del Projecte de gestió de l'Agència Comarcal de l'Energia de la Selva per
a l'exercici 2014 (PRP2014/99)
6.Contracte de servei d'assistència tècnica en matèria de valoracions cadastrals pel
servei de Gestió Tributària (PRP2014/101)
7.Cessió i ús del programari de Gestió Oberta d'Arxius Locals (GOAL), entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la
Selva - Projecte pilot d'implantació de l'aplicació (PRP2014/93)
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8.Aprovació del Conveni de col·laboració i el seu annex entre el Consell Comarcal de
la Selva i (nom de l'empresa) per a l'adquisició d'experiència professional en empreses
en 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, modificada
per l'ordre EMO/270/2013, de 28 d'octubre (PRP2014/94)
9.Renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per
al desenvolupament del Programa regulat per l'Ordre EMO/281/2013, d'11 de
novembre. Expedient 2013/PRMI/SPO/0006 (PRP2014/98)
10.Informe referent a la proposta de reposició de la turbina n.2 del tanc d'aireació de
l'EDAR de Maçanet de la Selva (PRP2014/92)
11.Aprovació de les bases del concurs-oposició per a la selecció d'un tècnic de
recursos humans amb caràcter de personal funcionari interí de programa
(PRP2014/103)
CPPLE2014/10 Extraordinària de 29 d’abril de 2014
1.Acceptació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Blanes en matèria d'activitats (PRP2014/105)
2.Acceptació de la redacció de diferents Plans de Protecció Civil Municipal (INUNCAT,
SISMICAT, TRANSCAT, AEROCAT, RADCAT i NEUCAT) de Riudellots de la Selva
(PRP2014/106)
3.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'Autoprotecció de la rua-akelarre de la
festa de Caldes de Malavella (PRP2014/107)
CPPLE2014/11 Ordinària de 6 de maig de 2014
1.En aquesta sessió no hi va haver propostes a debatre però el president i el gerent
van creure convenient informar de diferents temes que afecten al Consell Comarcal.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
2013/780
2013/781
2013/782
2013/783
2013/784
2013/785
2013/786
2013/787
2013/788
2013/789

06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013

Bestreta n.4/2013 a favor de l'ajuntament de Massanes
Imposició de sanció tributària (núm. 000109/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000112/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000114/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000134/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000130/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000124/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000127/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000126/2013
Imposició de sanció tributària (núm. 000132/2013)
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2013/790
2013/791
2013/792
2013/793
2013/794
2013/795
2013/796
2013/797
2013/798
2013/799
2013/800
2013/801
2013/802
2013/803
2013/804
2013/805
2013/806
2013/807
2013/808
2013/809
2013/810

07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013

2013/811
2013/812
2013/813
2013/814

08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
12/11/2013

2013/815

15/11/2013

2013/816

15/11/2013

2013/817
2013/818

15/11/2013
18/11/2013

2013/819

18/11/2013

2013/820

18/11/2013

2013/821

18/11/2013

2013/822

18/11/2013

2013/823

18/11/2013

2013/824

18/11/2013

2013/825

18/11/2013

Imposició de sanció tributària (núm. 000125/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000125/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000113/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000123/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000143/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000131/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000128/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000144/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000147/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000148/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002342/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002345/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002346/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002347/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002348/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002730/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002349/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002322/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002350/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002351/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000157/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 002352/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 003452/2013)
Resolució de Gerència d'admesos i exclosos
Contracte menor d'obres per la consolidació dels murs i
talussos de la muralla oest del recinte sobirà, al Castell
de Montsoriu
Pagament de la tercera i la quarta bestreta del retorn de
cànon per a l’any 2013 dels municipis adherits al Fons de
Residus a través del Consell Comarcal de la Selva
Repartiment de les bestretes del retorn de cànon del
municipi de Blanes per a l’exercici 2013.
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041034
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042280
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043696
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043380
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041026
Resolució inici expedient sancionador medi ambient
2013-00410044
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041045
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
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2013/826

18/11/2013

2013/827

18/11/2013

2013/828

18/11/2013

2013/829

18/11/2013

2013/830

18/11/2013

2013/831

18/11/2013

2013/832

18/11/2013

2013/833

18/11/2013

2013/834

18/11/2013

2013/835

18/11/2013

2013/836

18/11/2013

2013/837

18/11/2013

2013/838

18/11/2013

2013/839

18/11/2013

2013/840
2013/841
2013/842

21/11/2013
21/11/2013
22/11/2013

2013/843

22/11/2013

2013/844

26/11/2013

2013/845

26/11/2013

2013/846
2013/847

26/11/2013
27/11/2013

2013/848

02/12/2013

2013/849

04/12/2013

2013/850

04/12/2013

2013-0041742
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041023
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041038
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041519
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043398
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043400
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042282
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043401
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042636
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042639
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042777
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042633
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042776
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043337
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043334
Bestreta n.7/2013 Ajuntament de Vidreres
Bestreta n.8/2013 Ajuntament d’Arbúcies
Contracte menor de servei, manteniment i conservació
de la instal•lació de la grua del Castell de Montsoriu.
Contracte menor de serveis de consultoria en matèria
d'urbanisme per a la redacció inicial del POUM de La
Cellera de Ter.
Liquidació del retorn del cànon gestionat pel CMED
corresponent a l'exercici 2012
Liquidació del retorn de cànon del Consell Comarcal de
la Selva per a l'any 2012
Nòmina mes de novembre
Ampliació de la jornada laboral de la Sra.Yolanda
Martínez Cortés
Comunicació d'inici de les persones subvencionades dins
el programa de Col•laboració Social
Comunicació d'inici de les persones adscrites al
programa de Col•laboració Social, dins els projectes del
Consell Comarcal de la Selva
Reducció de jornada de la Sra.Estefania Sanchez Ortega
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2013/851

05/12/2013

2013/852

05/12/2013

2013/853

05/12/2013

2013/854

05/12/2013

2013/855

05/12/2013

2013/856

05/12/2013

2013/857

05/12/2013

2013/858

05/12/2013

2013/859

05/12/2013

2013/860

05/12/2013

2013/861

05/12/2013

2013/862

05/12/2013

2013/863

05/12/2013

2013/864

05/12/2013

2013/865

05/12/2013

2013/866

05/12/2013

2013/867

05/12/2013

2013/868

05/12/2013

2013/869

05/12/2013

2013/870

05/12/2013

2013/871

05/12/2013

2013/872

05/12/2013

2013/873

05/12/2013

2013/874

12/12/2013

2013/875

12/12/2013

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043093
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041032
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044736
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043820
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043819
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043823
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043959
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043822
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043961
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044437
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043821
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044166
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044160
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044163
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044156
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043882
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044169
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044484
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0043884
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044735
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044170
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044439
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044347
Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000159/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
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2013/876
2013/877

12/12/2013
12/12/2013

2013/878
2013/879

12/12/2013
13/12/2013

2013/880

13/12/2013

2013/881

13/12/2013

2013/882

13/12/2013

2013/883

13/12/2013

2013/884

13/12/2013

2013/885

13/12/2013

2013/886

13/12/2013

2013/887

13/12/2013

2013/888

13/12/2013

2013/889

13/12/2013

2013/890

13/12/2013

2013/891

13/12/2013

2013/892

13/12/2013

2013/893

13/12/2013

2013/894

13/12/2013

2013/895

13/12/2013

2013/896

13/12/2013

2013/897

13/12/2013

2013/898

13/12/2013

2013/899

13/12/2013

2013/900

16/12/2013

(núm. 000158/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000146/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000160/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000139/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000161/2013)
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045376
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045776
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045377
Aprovació de la liquidació del curs 2012-2013 de les
Aules Musicals
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000162/2013)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130025935
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 163/2013)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039080
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130016838
Sol•licitud de permís per lactància de la Sra. Marta
Faixedas Sau
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039084
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130026394
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130025881
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039078
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039122
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039124
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 164/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000165/2013)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130031496
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000166/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000167/2013)
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2013/901

16/12/2013

2013/902

16/12/2013

2013/903

16/12/2013

2013/904

16/12/2013

2013/905

16/12/2013

2013/906

16/12/2013

2013/907

16/12/2013

2013/908

16/12/2013

2013/909

16/12/2013

2013/910

16/12/2013

2013/911

18/12/2013

2013/912

18/12/2013

2013/913

18/12/2013

2013/914

18/12/2013

2013/915

18/12/2013

2013/916

18/12/2013

2013/917

18/12/2013

2013/918

18/12/2013

2013/919

18/12/2013

2013/920

18/12/2013

2013/921

18/12/2013

2013/922

18/12/2013

Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000168/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000169/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000170/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000171/2013)
Correcció d'errada de la resolució de gerència de
devolució de fiança definitiva a l'adjudicatari del contracte
de serveis per a la gestió de la Unitat d'Escolarització
Compartida (UEC) de Blanes
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000172/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000172/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000174/2013)
Resolució relativa a una desestimació d’al•legacions i
imposició de sanció tributària (expedient administratiu
núm. 001812/2013)
Resolució relativa a una desestimació d’al•legacions i
imposició de sanció tributària (expedient administratiu
núm. 001812/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004383/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004390/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004391/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004392/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004394/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004395/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004396/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004397/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004398/2013)
Resolució relativa a un recurs interposat contra la
imposició d’una sanció per no donar informació de sou
(expedient administratiu núm. 004155/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004399/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004402/2013)
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2013/923

18/12/2013

2013/924

18/12/2013

2013/925

18/12/2013

2013/926

18/12/2013

2013/927

18/12/2013

2013/928

18/12/2013

2013/929

18/12/2013

2013/930

18/12/2013

2013/931

19/12/2013

2013/932

19/12/2013

2013/933

19/12/2013

2013/934

19/12/2013

2013/935

2013/936

19/12/2013

2013/937
2013/938

19/12/2013
19/12/2013

2013/939

19/12/2013

2013/940

20/12/2013

2013/941

20/12/2013

2013/942

20/12/2013

2013/943

20/12/2013

Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004403/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004404/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004405/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004406/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004407/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004408/2013)
Inci d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004409/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004410/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de
sanció(núm.004411/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004412/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.003600/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004414/2013)
DILIGÈNCIA
Que emet el secretari accidental del Consell Comarcal de
la Selva per fer constar que la Resolució de Gerència
núm. 2013G935 no existeix ni físicament ni a l’aplicatiu
informàtic ja que hi ha hagut un salt en la numeració de
les resolucions: passa de la 2013G934 a la 2013G936 de
la qual cosa se’n deixa coneixement als efectes oportuns.
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.004415/2013)
Aprovació nòmina del mes de desembre
Contractació de les persones seleccionades pels
ajuntaments participants al Programa mixt Treball i
Formació, adreçat a aturats majors de 30 anys. Exp.
núm. 2013/PANP/SPO/0065
Contractació del coordinador-prospector del programa
mixt Treball i Formació per aturats majors de 30 anys.
Exp. núm. 2013/PANP/SPO/0065
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130026400
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130039082
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130042776
Resolució expedients sancionadors de medi ambient
2013-0043696
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2013/944

20/12/2013

2013/945

20/12/2013

2013/946

20/12/2013

2013/947

23/12/2013

2013/948

23/12/2013

2013/949

23/12/2013

2013/950

23/12/2013

2013/951

23/12/2013

2013/952

23/12/2013

2013/953

23/12/2013

2013/954

23/12/2013

2013/955

23/12/2013

2013/956

23/12/2013

2013/957

23/12/2013

2013/958

23/12/2013

2013/959

23/12/2013

2013/960

23/12/2013

2013/961

23/12/2013

2013/962

23/12/2013

2013/963
2013/964
2013/965
2013/966
2013/967
2013/968
2013/969
2013/970
2013/971

27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130031498
Adjudicació del contracte de serveis per a la
comptabilització d'operacions de gestió de recursos
d'altres ens
Compensació de deutes entre el Consell Comarcal de la
Selva i l'ajuntament de LLoret de Mar
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0042282
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0041023
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045349
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044994
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0046529
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0046530
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045003
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044999
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045350
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045351
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045353
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045358
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045359
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044996
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0044987
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2013-0045354
Imposició de sanció tributària (núm. 3746/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 3747/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 003749/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 003751/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 3752/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 3753/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 3754/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 3756/2013)
Contractació de la persona seleccionada per l'Ajuntament
de Riells i Viabrea per participar al Programa mixt Treball
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2013/972

27/12/2013

2013/973

27/12/2013

2013/974

27/12/2013

2013/899-1

13/12/2013

2014/1

03/01/2014

2014/2

03/01/2014

2014/3

03/01/2014

2014/4

03/01/2014

2014/5

03/01/2014

2014/6

03/01/2014

2014/7

03/01/2014

2014/8

07/01/2014

2014/9
2014/10

08/01/2014
08/01/2014

2014/11

08/01/2014

2014/12

09/01/2014

2014/13

09/01/2014

2014/14

09/01/2014

2014/15

09/01/2014

2014/16

09/01/2014

2014/17

10/01/2014

2014/18

13/01/2014

2014/19

13/01/2014

i Formació, adreçat a aturats perceptors de la renda
mínima d'inserció. Exp. núm. 2013/PRMI/SPO/0006
Contracte menor de serveis per a la redacció del PAES
de Massanes
Contracte menor de serveis per a la docència dels cursos
de formació d'oferta: Anglès atenció al client i Anglès
gestió comercial
Contracte menor de serveis per al disseny i
subministrament de la metodologia del projecte
Ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament
del sector turístic a la comarca de la Selva
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000167/2013)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130043884
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130044347
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130044439
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130044735
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130044736
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA per
incompliment de les condicions d'abocament
Arrendament de la oficina situada al carrer de la Fe, 7-9
de Blanes per a la prestació del servei de gestió tributària
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000001/2014)
Imposició de sanció tributària (núm.003750/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000002/2014)
Procediment sancionador contra Flisa Catalunya, SAU
per incompliment de les condicions d'abocament
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000084/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000097/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000098/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000099/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000100/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000101/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000135/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
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2014/20

13/01/2014

2014/21

13/01/2014

2014/22

13/01/2014

2014/23

13/01/2014

2014/24

14/01/2014

2014/25
2014/26
2014/27
2014/28
2014/29
2014/30

14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014

2014/31

14/01/2014

2014/32

14/01/2014

2014/33

14/01/2014

2014/34

14/01/2014

2014/35

14/01/2014

2014/36

14/01/2014

2014/37

14/01/2014

2014/38

14/01/2014

2014/39

14/01/2014

2014/40

14/01/2014

2014/41

14/01/2014

2014/42

14/01/2014

2014/43

14/01/2014

2014/44

15/01/2014

(núm. 000136/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000137/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000138/2014)
Inici d'un expedients sancionador amb proposta de
sanció (núm.00139/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(num.000140/2014)
Bestreta número 1/2012 a l'Ajuntament de Riells i
Viabrea
bestreta número 1/2014 a l'ajuntament de Riudarenes
Bestreta número 1/2012 a l'Ajuntament d'Amer
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Hostalric
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Anglès
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Amer
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000003/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000004/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000005/2014)
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130015501
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130041034
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130043380
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130041044
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130041742
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130041038
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130041519
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130043398
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130042639
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20130043334
Resolució relativa a un recurs interposat contra una
sanció tributària (expedient administratiu núm.
004470/2013)
Acceptació de la taxació de costes practicada pel Jutjat
Contenció Administratiu 1 de Girona amb relació al
procediment abreujat 2/2012 interposat per Anglès Tèxtil
contra el Consell Comarcal de la Selva
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2014/45
2014/46

16/01/2014
16/01/2014

2014/47
2014/48
2014/49

20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014

2014/50

20/01/2014

2014/51

20/01/2014

2014/52

20/01/2014

2014/53

20/01/2014

2014/54

20/01/2014

2014/55

20/01/2014

2014/56
2014/57
2014/58
2014/59

21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
22/01/2014

2014/60
2014/61

22/01/2014
22/01/2014

2014/62

24/01/2014

2014/63

24/01/2014

2014/64

24/01/2014

2014/65

24/01/2014

2014/66

24/01/2014

2014/67
2014/68

24/01/2014
24/01/2014

2014/69

24/01/2014

2014/70

24/01/2014

2014/71

24/01/2014

Rectificació nòmina mes de desembre
Sol•licitud d'excedència voluntària del Sr. Joaquim
Puigdemont Casamajó
Imposició de sanció tributària (núm. 002321/2013)
Imposició sanció tributària (núm. 003751/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000006/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000007/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000008/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000009/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000010/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(num.000011/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000011/2014)
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament de Vidreres
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies
Contracte menor de serveis per a la implantació d'un
sistema integrat de comptabilització de recursos d'altres
ens i establiment dels mecanismes de control intern i
conciliació
Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament de Massanes
Resolució relativa a un recurs interposat contra una
sanció tributària (expedient administratiu núm.
003822/2013)
Resolució inici expedient sancionador medi ambient
2013-0045616
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002017
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002597
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0000535
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002861
Imposició de sanció tributària (núm. 003748/2013)
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0001582
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002071
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0001578
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002023
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2014/72

24/01/2014

2014/73

24/01/2014

2014/74

24/01/2014

2014/75

24/01/2014

2014/76

24/01/2014

2014/77

24/01/2014

2014/78

24/01/2014

2014/79

24/01/2014

2014/80

24/01/2014

2014/81

24/01/2014

2014/82

24/01/2014

2014/83

24/01/2014

2014/84

24/01/2014

2014/85

24/01/2014

2014/86

24/01/2014

2014/87

24/01/2014

2014/88

24/01/2014

2014/89

24/01/2014

2014/90

24/01/2014

2014/91

27/01/2014

2014/92
2014/93

27/01/2014
28/01/2014

2014/94

30/01/2014

2014/95
2014/96

30/01/2014
31/01/2014

2014/97

31/01/2014

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002598
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002599
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002600
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0000516
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002852
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002858
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0000544
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002019
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002863
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002864
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002866
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002868
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002869
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002870
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0000472
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0000485
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0001583
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002029
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0002860
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria
d'aigües contra Càrnica Batallé, SA de Riudarenes
Aprovació nòmina mes de gener
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0006052
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000333/2014)
Imposició sanció tributària (núm. 000157/2013)
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria
d'aigües contra G.F.L., SL de Sils
Imposició sanció tributària (núm. 000140/2013)
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2014/98
2014/99

31/01/2014
31/01/2014

2014/100

31/01/2014

Imposició sanció tributària (núm. 000142/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000012/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000013/2014)

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:
2013/180

04/11/2013

2013/181
2013/182
2013/183

11/11/2013
12/11/2013
14/11/2013

2013/184

14/11/2013

2013/185

14/11/2013

2013/186

18/11/2013

2013/187

18/11/2013

2013/188

18/11/2013

2013/189

19/11/2013

2013/190

20/11/2013

2013/191

21/11/2013

2013/192

22/11/2013

Revisió dels preus dels serveis de gestió de residus
delegats pels ajuntaments
Resolució sense contingut
Resolució sense contingut
Sol·licitud de subvenció programa integral de foment
de l'emprenedoria , emmarcat al programa Catalunya
emprèn, convocatòria 2013
Conveni de cooperació educativa amb la UdG i
l'alumne Aida Ramos Burguillos
Nomenament per màxima urgència de funcionaris
interins adscrits al programa de serveis d'assistència
tècnica, suport administratiu i assessorament jurídic
del servei de gestió, recaptació de tributs i sancions
Devolucions de pagaments entre el consell comarcal
de la selva i els usuaris del servei de transport
escolar.
Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals
a la xarxa de sanejament de Riudellots de la Selva de
l'empresa Comexi Group Industries, SAU sector
ponent.
Assentiment davant els recursos contenciosos
administratius número 574/2010, 27/2011, 75/2011,
78/2011, 149/2011, 170/2011, 171/2011, 173/2011,
174/2011, 224/2011, 225/2011, 231/2011, 282/2011 i
283/2011 del jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Girona
Delegació de funcions al funcionari Sr. Francesc
Armengol Aymerich
Atorgament d'una gratificació per hores
extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajo Boada
Mesures organitzatives Departament d'Organització
Interna
Atorgament d'una gratificació per hores
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2013/193

22/11/2013

2013/193-1
2013/194

28/11/2013
29/11/2013

2013/195

29/11/2013

2013/196

29/11/2013

2013/197

05/12/2013

2013/198

05/12/2013

2013/199
2013/200
2013/201
2013/202

05/12/2013
05/12/2013
17/12/2013
17/12/2013

2013/203

17/12/2013

2013/204

18/12/2013

2013/205

19/12/2013

2013/206

19/12/2013

2013/207

20/12/2013

2013/208
2013/209

20/12/2013
23/12/2013

2013/210

27/12/2013

2013/211
2013/212

27/12/2013
27/12/2013

extraordinàries a la Sra. Glòria Vila Casellas
Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria
emo/281/2013, d’11 de novembre, per a la realització
del programa de treball i formació adreçat a persones
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció,
per a l’any 2013.
Resolució sense contingut
Modificació de crèdit per transferències entre
aplicacions núm. 2/2013
Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals
al sistema de sanejament de Riudellots de la Selva
de l'empresa Mointer, SL.
Conveni de col·laboració entre el consell comarcal de
la selva i els ajuntaments d’Hostalric i Riudellots de la
Selva per a la promoció de l’excel·lència alimentària a
la comarca de la selva
Selecció d'un/a administratiu/va en règim laboral
temporal per interinitat
Recurs de reposició presentat per Anna Sànchez
soler derivat del procés de selecció d'una plaça
d'arquitecte
Resolució sense contingut
Comissió de serveis de gestió tributària
Comissió de serveis de gestió tributària
Designació de personal laboral fix al programa "fem
ocupació per joves"
Atrogament d'una gratificació per hores
extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajó Boada
Acord relatiu a l'acceptació de les condicions
derivades del conveni de col·laboració subscrit l'any
2013 entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i el
Departament de Benestar i Família, mitjançant la
Direcció General de Joventut, relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d'habitatges joves).
Atorgament de subvenció al Consorci de Benestar
Social de la Selva per al desplegament del programa
"pla comarcal de ciutadania i immigració de la selva"
Autorització del pagament de l'aportació al consorci
per a la normalització lingüística corresponent a
l'exercici 2013.
Ajut per a la cooperació amb el tercer món i altres
entitats. any 2013
Nomenament de la Sra. Inès Esteve Montagut
Sol·licitud d'ajut del Consell Esportiu de la Selva per
a l'organització d'activitats esportives
Modificació de crèdit per transferències entre
aplicacions núm. 3/2013
Modificació de crèdit núm. 1/2013
Adhesió a l’acord relatiu a la contractació de
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2013/213

27/12/2013

2014/1

03/01/2014

2014/2

13/01/2014

2014/3

17/01/2014

2014/4

21/01/2014

2014/5

21/01/2014

2014/6

22/01/2014

2014/7
2014/8
2014/9
2014/10
2014/11

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014

2014/12

22/01/2014

2014/13
2014/14

23/01/2014
23/01/2014

2014/15

23/01/2014

2014/16

23/01/2014

2014/17
2014/18

23/01/2014
23/01/2014

2014/19

24/01/2014

2014/20

24/01/2014

2014/21

24/01/2014

persones aturades perceptores de la renda mínima
d'inserció, en el marc del programa treball i formació
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Ajut a la mostra de teatre de l'ensenyament públic
secundari de comarques gironines – XX edició
Arrendament de la oficina situada al carrer de la fe, 79 de blanes per a la prestació del servei de gestió
tributària
Nomenament del Sr. Francesc Armengol Aymerich
com a secretari accidental durant el període
d'incapacitat laboral de la secretària titular Sra. Marta
Llorens Ferrer
Llicència d'obres menors Cimalsa. nova estesa de
línia elèctrica de BT i instal·lació de caixa per a un
nou subministrament (amb núm. de referència gip
131085).
Sol·licitud de bestreta del conveni de col·laboració
amb la Diputació de Girona per l'exercici 2014 per a
la prestació de serveis d'assistència jurídica,
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per
actuacions en matèria de salut pública
Atorgament d'una gratificació per hores
extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajó Boada
Delegació de la Presidència del Consell Comarcal de
la Selva
Ajut al museu etnològic del Montseny. Any 2013
Ajut al museu municipal Josep Aragall. Any 2013
Ajut al museu de Lloret de Mar. Any 2013
Ajut a l'associació del Via Crucis Vivent
Ajut a l'associació cultural elèctric de la Cellera de
Ter - fade festival d'art digital i electrònica
Ajut a l'associació cinematogràfica nanook pel vi
festival de curtmetratge documental. Any 2013
Ajut a l'ajuntament d'Anglès. Fira de Sant Antoni 2013
Ajut a la venerable congregació Nostra Senyora dels
Dolors d'Amer. Any 2013
Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar. Fira de la
botifarra dolça. Any 2013
Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella. 12è
concurs de pintura ràpida. Any 2013
Ajut a l'organització del premis Recvll. Any 2013
Ampliació de la jornada laboral de la Sra. Eva
Carreras Molins
Selecció d'un/a administratiu/va per substituir
l'administratiu de l'arxiu comarcal
Ajut a l'ajuntament d'Osor per a la fira del senglar.
Any 2013
Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella per a la
13a fira de l'aigua. Any 2013
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2014/22

24/01/2014

Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per la fira de la
llet. Any 2013
Sol·licitud de permís d'abocament amb camió
cisterna a l'edar de Sils-Vidreres de l'associació
administrativa del polígon industrial Massanes.
Sol·licitud de permís d'abocament de l'empresa Frit
Ravich, SL a l'edar de Maçanet de la Selva.
Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals
a la xarxa de sanejament de Maçanet de la Selva de
l'empresa laboratorio linas, S.L.U.
Pagaments de beques i gratuïtats als centres no
gestionats pel consell comarcal
Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals
al sistema de sanejament de Riudarenes de
l'empresa Puratos, SA.
Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals
al sistema de sanejament de Riudellots de la Selva
de l'empresa de peixateria i productes d'alimentació
de la Sra. Núria Tubert Alsina.
Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament
a la xarxa de sanejament de
Vilobí d'Onyar de l'empresa embotits Boada Porcel,
SL.
Pagament de beques i gratuïtats als centres no
gestionats pel Consell Comarcal de la selva. Curs
2013-2014
Aprovació de les bases i convocatòria per a la
selecció d’un/a funcionari/ària interí/ina de programa
amb categoria de tècnic/a mitjà/na d’administració
general a adscriure a la xarxa de serveis integrals per
a l’ocupació 2014 (Xarxa Sio)
Selecció d'un/a administratiu/va per substituir la Sra.
Carme Huguet Casals
Procés de devolució de pagaments entre el consell
comarcal de la selva i els usuaris dels diferents
serveis que ofereix el consell comarcal.

2014/23

24/01/2014

2014/24

24/01/2014

2014/25

27/01/2014

2014/26

27/01/2014

2014/27

27/01/2014

2014/28

27/01/2014

2014/29

27/01/2014

2014/30

28/01/2014

2014/31

30/01/2014

2014/32

31/01/2014

2014/33

04/02/2014

2014/34

06/02/2014

Resolució sense contingut

2014/35

06/02/2014

Selecció d'un/a administratiu/va per substituir el
període de maternitat de l’administrativa titular de la
plaça

2014/36

10/02/2014

Resolució sense contingut

2014/37

12/02/2014

2014/38

19/02/2014

Modificació de la resolució de presidència 2013P202,
d'assignació de personal fix al programa “fem
ocupació per a joves”
Assignació de complement específic transitori a la
Sra. Glòria Vila Casellas
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2014/39

20/02/2014

Aprovació de les bases i convocatòria per a la
selecció d'un/a funcionari/ària interí/na de programa
amb categoria de tècnic/a mitjà/na d'administració
general a adscriure al projecte "ecosistema
d'innovació oberta per al desenvolupament del sector
turístic a la comarca de la selva-fase ii”
Acceptació de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per a l'any 2014

2014/40

21/02/2014

2014/41

24/02/2014

Ajut a la federació de comerç de la selva per a l'edició
d'un llibre

2014/42

24/02/2014

Informe sobre dissolució mancomunitat verge dels
socors

2014/43

24/02/2014

Atorgament d’una gratificació per hores
extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajó Boada

2014/44

24/02/2014

Atorgament d’una gratificació per hores
extraordinàries a la Sra. Sandra Campmajó Boada

2014/45

25/02/2014

Liquidació del pressupost. Any 2013

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

2.4 Dació de comptes de resolucions judicials
1- Sentència 203/2013 de 9 de desembre, del JCA 3 de Girona. Recurs 283/2011.
Taxes de telefonia mòbil Riudellots de la Selva. Accepta la satisfacció extraprocessal
del Consell Comarcal de la Selva a favor de VODAFONE ESPAÑA S.A. Quantia
indeterminada. Sense costes.
2- Sentència 163/2013 de 8 de maig, del JCA 1 de Girona. Recurs 285/2011. Taxes de
telefonia mòbil Caldes de Malavella. Accepta la satisfacció extraprocessal del Consell
Comarcal de la Selva a favor de VODAFONE ESPAÑA S.A. Quantia indeterminada.
Sense costes.
3- Interlocutòria de 18-2-2014 del JCA 1 de Girona. Recurs 42/2014. Incident
d’execució de sentència per liquidació complementària d’ICIO. Desestima l’incident de
la contrària (CONSTRUCCIONES CARREIRAS S.L.). Quantia: 12.547,59 €.
Condemna en costes a l’adversa.
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4- Sentència 65/2014 de 26 de febrer, del JCA 2 de Girona. Recurs 179/2013. Multa
Vilobí d’Onyar. Desestima la demanda de la contrària (JAIME BAYARRI SIMÓ).
Quantia: 200 €. Condemna en costes a l’adversa.
5- Sentència 98/2014 DE 26 de març, del JCA 1 de Girona. Recurs 219/2013.
Expedient de successió de deute tributari contra RAMON ESTEBA MAS –BEYA.
Desestima la demanda de la contrària. Quantia: 45.951,14 €. Condemna en costes a
l’adversa.
6- Sentència 46/2014 de 5 de febrer del JCA 1 de Girona. Recurs 437/2013. Sanció
medi ambiental i imputació de danys causats a ANTEX S.A. Desestima la demanda de
la contrària. Quantia: 11.497,29 €. Condemna en costes a l’adversa.
7- Auto del Procediment Abreujat 463/2013 del JCA 3 de Girona. Recurrent: Anglès
Tèxtil, S.A. Demandat: Consell Comarcal de la Selva. Decisió: Desestima la mesura
cautelar demanada respecte a la suspensió d’execució de la resolució del Consell
Comarcal de la Selva de 13 de setembre de 2013 i confirma la sanció de 6.010,13
euros i la multa de 6.988,50 euros.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

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 deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
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-

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

Informe:
A data 31 de desembre 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 31-12-2013
que incompleixen el termini de pagament
143

Import
2.389.175,53€

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

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 31 de desembre de 2013, s’informa que ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, NO EXISTEIXEN factures o
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altres documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el
termini de pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de
factures.

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

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

Import
0€

0
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

3. PROPOSTES D’ACORD
3.1. Presa de possessió de nou conseller: Sr. José Fernández Celada
(PRP2014/140)
Exp. núm.: 2011/2361
En primer lloc prendrà possessió del càrrec de conseller la següent persona de la qual
la Junta Electoral ha enviat la credencial, i ha formulat les declaracions del registre
d’interessos:
JOSÉ FERNÁNDEZ CELADA
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. José Fernández Celada: Sí ho prometo

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

3.2. Modificació de la relació contractual d'indefinits no fixes a fixes dels
treballadors Sílvia Serrano, Cristina Furtià i Ignasi Cruz (PRP2014/113)
Expedient: 2014/344

Relació de fets:
Recentment, han tingut entrada diverses sol·licituds de personal adscrit al Consell
Comarcal de la Selva, sol·licitant la modificació de la Relació de Llocs de Treball en
relació a seva categoria laboral d’indefinits no fixes.
Concretament, mitjançant escrits amb registre d’entrada nº48, de 10 de gener (Ignasi
Cruz Aguilar); nº 86, de 16 de gener (Sílvia Serrano Riera); i nº91, de 17 de gener
(Cristina Furtià Puig), els sol·licitants demanen la revisió de la seva categoria laboral
d’indefinits no fixes perquè es rectifiqui per la d’indefinits fixes.
Fonaments de dret:
L’article 89 LRBRL preveu que el personal al servei de les Entitats locals estarà
integrat per funcionaris de carrera, contractats en règim de Dret laboral, i personal
eventual que desenvolupa llocs de confiança o assessorament especial.
El personal laboral és aquell que està vinculat a les entitats locals per la legislació
laboral comuna i en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, de tal forma que
la contractació laboral pot ser per temps indefinit, de duració determinada a temps
parcial, temporal i per les altres modalitats previstes a la legislació laboral.
La Constitució Espanyola, al seu art. 23.2 estableix que l’accés a les funcions i càrrecs
públics ha de fer-se en condicions d’igualtat, essent una manifestació específica del
dret més general a la igualtat jurídica que contempla l’article 14 CE. Així mateix,
l’article 103.3 CE recull expressament els principis de mèrit i capacitat, que regiran
també la selecció del personal laboral, de manera que els sistemes selectius de
personal laboral fix són els d’oposició, concurs-oposició, o concurs de valoració de
mèrits.
La categoria de personal indefinit no fix ve creada per determinació jurisprudencial,
com a conseqüència de les irregularitats que s’hagin pogut produir en la selecció del
personal laboral. Així, s’arriba a la distinció entre el caràcter indefinit del contracte i la
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fixesa en la plantilla, ja que, si bé dit caràcter indefinit implica la no submissió a un
termini, això no suposo que en l’àmbit de l’Administració Pública consolidi una condició
de fixesa en la plantilla que no seria compatible amb les normes legals de selecció del
personal fix, ja que l’Administració està obligada a adoptar les mesures necessàries
per a la provisió regular del lloc de treball.
En altres paraules, la fixesa està condicionada a la superació de les proves d’ingrés
derivades d’una convocatòria pública de cobertura de plaça, presidida pels principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Així ho comprèn, entre d’altres la sentència
del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 12 de juliol de 2011, recurs
3629/2010:
“El régimen jurídico de la extinción de este vínculo laboral, el trabajador con contrato
indefinido no fijo de plantilla, ve limitada su permanencia hasta la provisión de la plaza
que ocupa a través del procedimiento legal y reglamentario correspondiente. Ello se
sustenta en que en la práctica estamos ante una modalidad de interinidad por vacante
(tesis que es discutible a efectos, por ejemplo, del régimen indemnizatorio a su
extinción, pero que aquí nos es útil). En cualquier caso, más allá de los planteamientos
teóricos, entendemos que en el contrato indefinido, una vez convocadas las plazas a
través de la Oferta Pública de Empleo y finalizado el proceso selectivo, se produce el
cese de su titular, salvo que sea el propio trabajador indefinido el que supere el
proceso, fórmula ésta que se configura como la única que permite consolidar su
situación, pues ostentar aquella condición no exonera al trabajador afectado de la
carga de participar en dichos concursos o pruebas si quiere consolidar su condición de
fijo en el desempeño del puesto de trabajo, hasta el punto que no se permite tampoco
reconocer a dicho trabajador tal condición si el resultado de la prueba o concurso es
favorable a otro candidato (STS 10 de noviembre de 1998 RJ 9542). Si bien, también
es posible la finalización del contrato por amortización de la plaza, hecho que
sucederá cuando tal puesto de trabajo no esté incluido en la Plantilla y Relación de
Puestos de Trabajo de la entidad o no se considere necesario para el servicio público”.
Així doncs, cal tenir en compte els següents fets:
El dia 2 de maig de 2006 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va acordar la
convocatòria de proves selectives per a la provisió de 6 places d’administratiu en règim
laboral, mitjançant el sistema de concurs – oposició per promoció interna (publicació al
BOP nº94, de 17 de maig de 2006).
En aquesta convocatòria es van presentar com a candidats els tres sol·licitants
afectats per la situació, amb ple dret per concórrer en aquest procediment, tal i com es
deriva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de Burgos,
de 2 de febrer de 2007 (recurs 126/2006).
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Un cop realitzades les proves, el tribunal qualificador va proposar el nomenament,
entre d’altres, de les persones afectades. En aquest sentit, cal tenir en compte que els
Srs. Sílvia Serrano Riera, Cristina Furtià Puig i Ignasi Cruz Aguilar, van prendre
possessió dels seus càrrecs com a personal administratiu en règim laboral, i que, així
mateix, el Sr. Ignasi Cruz Aguilar també va superar un altre procediment de promoció
interna l’any 2011 (Expedient 2011/992), que li va donar accés al lloc de responsable
d’atenció al ciutadà del Servei de Gestió Tributària de l’Oficina de Santa Coloma de
Farners.
Per tant, tenint en compte que les persones afectades per aquesta situació van
realitzar diverses proves dins d’un procediment de promoció interna, accedint
d’aquesta manera als llocs de treball que actualment ocupen, caldrà regularitzar la
seva situació a la Relació de Llocs de Treball, doncs la seva categoria professional és
la de personal laboral fix.
Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer – Modificar la relació de llocs de treball en el sentit d’incloure els treballadors:
Sra. Sílvia Serrano Riera, Sra. Cristina Furtià Puig i Ignasi Cruz Aguilar com a personal
laboral fix del Consell Comarcal de la Selva.
Segon – Notificar aquest acord als interessats.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Sr Torrecillas: Explica les peticions de tres treballadors per tal de canviar el règim
jurídic del seu contracte per tal de passar de la categoria laboral d’ Indefinits no fixes a
la de fixes amb motiu d’haver superat unes proves de capacitat i de mèrit per accedir a
la seva plaça.
Caldrà canviar la categoria laboral i la classificació dels llocs de treball en la Relació de
llocs de treball vigent del Consell Comarcal.
Els portaveus dels grups han rebut per correu electrònic la documentació d’aquest
punt.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 29
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
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3.3. Acceptació de la delegació de la competència pel cobrament a l'estranger de
les sancions de trànsit de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar al Consell Comarcal de
la Selva (PRP2014/130)
Exp. núm.: 2014/384
Antecedents
En sessió ordinària del Ple municipal del dia 29 de març de 2007, l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar va acordar delegar al Consell Comarcal de la Selva, la gestió
recaptatòria dels ingressos de dret públic municipals corresponents a les multes
imposades per infraccions de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial.
En sessió plenària del dia 24 d’abril de 2014 aquest ajuntament ha acordat adherir-se
al Servei per la Gestió de cobraments a l’estranger de les sancions de trànsit a titulars i
conductors amb domicili fora d’Espanya de la FEMP, en tots els seus termes i
condicions, segons text que figura com Annex de l’acord citat.
En el mateix Acord es preveu la possibilitat de delegació de competència pel
cobrament de les sancions de trànsit en entitat diferent de l’Ajuntament.
En base a tot l’exposat, en data 24 d’abril de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar ha acordat delegar al Consell Comarcal de la Selva com entitat prestadora del
servei per la gestió de cobraments a l’estranger de les sancions de trànsit a titulars i
conductors amb domicili fora d’Espanya que la FEMP ofereix als seus associats i, per
tant, que aquest servei s’entengui amb el Consell Comarcal de la Selva a tots els
efectes oportuns, entenent-se realitzades amb aquest Ajuntament delegant les
gestions que procedeixin.
Fonaments de dret
És d’aplicació els articles 42 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 7 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, estableixen la facultat municipal de la delegació als consells
comarcals de les seves competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Acceptar la delegació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar la gestió de
cobraments a l’estranger de les sancions de trànsit a titulars i conductors amb domicili
fora d’Espanya que la FEMP ofereix als seus associats.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ajuntament.
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Tercer.- Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Butlletí Oficial de la Província.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.4. Mantenir invariable, pel curs 2014-2015, les mateixes tarifes del menjador
escolar aplicades pel present curs (PRP2014/133)
Exp. núm.: 2014/393
Antecedents
En el capítol 25, article 15, del contracte de concessió administrativa del servei de
menjador escolar a la comarca de la Selva s’especifica que, abans del 30 de maig,
l’empresa adjudicatària ha de facilitar al Consell Comarcal una sèrie de documentació
relativa al servei, entre la qual: el Compte d’explotació provisional, el pressupost del
proper curs i la proposta de quotes del curs següent, acompanyada del estudis de
costos corresponents.
En data 30 de maig Eurest Catalunya ha presentat la documentació sol·licitada i fa una
proposta de mantenir per al curs 2014/15 les mateixes quotes de menjador escolar
que hi havia el curs 2013/14 que són les següents:
Usuaris
fixos
llar
amb
Usuaris Usuaris
monitoratge
fixos
esporàdics compartit
5,72 €
6,37 €
4,77 €

Usuaris
esporàdics
llar
monitoratge
compartit
5,43 €

Usaris fixos
en
llars
sense
monitoratge
4,27 €

Usaris
esporàdics
en
llars
sense
Mestres Mestres
monitoratge fixos
esporàdics
4,92 €
4,27 €
4,92 €

L’equilibri econòmic de la proposta es podrà valorar definitivament un cop es presenti
el compte d’explotació definitiu, un cop hagi finalitzat el curs 2013/14.
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Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Mantenir invariables, pel curs 2014 -2015, les mateixes tarifes aplicades en
el curs 2013/14, que són les següents:

Usuaris
fixos
llar
amb
Usuaris Usuaris
monitoratge
fixos
esporàdics compartit
5,72 €
6,37 €
4,77 €

Usuaris
esporàdics
llar monit.
compartit
5,43 €

Usaris fixos
en
llars
sense
monitoratge
4,27 €

Usaris
esporàdics
en
llars
Mestres Mestres
sense
monitoratge fixos
esporàdics
4,92 €
4,27 €
4,92 €

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Sra. Figueres: L’empresa concessionària i el Consell s’han esforçat per tal de poder
mantenir el servei de menjador escolar i el mateix preu en benefici de les famílies
tenint present la difícil conjuntura econòmica actual.
I demana als consellers que formulin els seus dubtes o les seves propostes que seran
benvingudes per a millorar el que calgui donada la sensibilitat social del tema.
Sr Nogué: Ja va manifestar en la reunió de la Comissió que es va voler que els pares
paguessin la quota per avançat en contra del que fa el Consell el qual està pagant amb
nou mesos de retard. L’IES de Santa Coloma encara no ha cobrat el primer trimestre
de 2014.
Remarca que a Sils s’actua amb coherència i s’aplica el reglament del Consell en
aquest tema i també el que aprova el Consell.
Sra. Figueras: Cal tenir present que els pagaments del servei els fa la Generalitat i que
amb posterioritat el Consell paga a l’empresa. La Generalitat només ha pagat un 33%
del curs escolars 2013/2014. El Consell no te capacitat econòmica per a poder
avançar els pagaments pel seu compte.
Convida als consellers a informar-se dels motius tècnics que incideixen en el
funcionament i el finançament econòmic d’aquest servei que des de l’àrea
d’ensenyament del Consell els hi proporcionaran abastament.
Manifesta que la Llar d’Infants de Sils també cobra la quota per avançat. Aquest tema
no es una qüestió de voluntat política sinó de motius tècnics i econòmics de
funcionament.
Sr Nogué: El reglament aprovat pel Consell no impedeix poder canviar la forma de
pagament de les quotes. Amb l’actual sistema entén que nomes es beneficia a la
empresa concessionària. Recorda que la Llar d’Infants de Sils està cedida al Consell.
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Sra. Figueras: Un alumne de la Llar paga per avançat per anar-hi. Remarca que cal
conèixer els motius tècnics i econòmics abans esmentats i convida al Sr. Nogué a
rebre la informació en directe des de l’àrea d’Ensenyament.
Sr Nogué: Emplaça a la consellera a fer-li a mans un Informe explicatiu d’aquest tema.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 25
Vots en contra: 0
Abstencions: 6

3.5. Ratificació de la dissolució del Consorci de Gestió de Residus de la Selva
(PRP2014/135)
Expedient núm. : 1992 /102
Relació de fets:
El dia 26 de juliol de 1994 es va crear el Consorci per a la gestió de residus municipals
de la Selva format pel Consell Comarcal i la Junta de Residus de Catalunya.
(posteriorment denominada Agència de Residus)
L’Agència de Residus ha presentat un escrit en data 14 de febrer de 2014 manifestant
la seva voluntat de separar-se del Consorci.
Aquest Consorci està integrat únicament per les dues entitats abans esmentades i per
tant la separació d’un dels seus membres fa inviable la seva continuïtat.
En sessió de 18 de febrer de 2014 la Junta General va aprovar per unanimitat acceptar
la separació de l’Agència de Residus de Catalunya i en conseqüència acordar la
dissolució del Consorci de Residus de la Selva.
Igualment va aprovar la liquidació dels seus béns i drets i la proposta de distribució del
seu resultat.
D’acord a l’art 324.2 del Decret 179/1995 de reglament d’obres, activitats i serveis cal
la ratificació del òrgans competents dels membres del Consorci i en aquest cas del Ple
del Consell Comarcal de la Selva per a la inscripció de la dissolució en el Registre
d’Ens Locals de Catalunya.
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Fonaments de dret:
Art. 324.2 i 2 del Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis respecte a
la dissolució i liquidació dels consorcis.
Art 14 de DL 4/2003 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i art 9 del
Reglament Orgànic respecte a la competència del Ple del Consell Comarcal.
Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords
següents,
Primer – Aprovar la ratificació de l’acord pres per la Junta General del Consorci de
Residus de la Selva en data 18 de febrer de 2014 relatiu a la seva dissolució a
conseqüència de la separació de l’Agència de Residus de Catalunya i l’aprovació de la
liquidació dels seus bens i drets així com la proposta de distribució del seu resultat.
Segon – Facultar al sr President del Consell Comarcal de la Selva per a la execució
dels presents acords i per a l’atorgament d’escriptura pública davant notari si s’escau.
Tercer.- Notificar-ho a l’Agència de Residus de Catalunya i al Registre d’Ens Locals de
Catalunya als efectes legals procedents.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Sr Roquet: La nova planta de compostatge es troba en ple funcionament i eficàcia i fa
innecessària la continuïtat del Consorci per a la gestió de residus comarcals. Per altre
part l’Agència Catalana de Residus va demanar la seva separació expressa del
Consorci i aquest fet va comportar la inviabilitat jurídica del mateix.
Per tot plegat en l’assemblea general del passat febrer es va aprovar la seva
dissolució i la liquidació dels seus bens i drets entre els quals s’hi troba un terreny al
paratge de Can Barromba que revertirà directament al domini del Consell Comarcal.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
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3.6. Aprovació del nou emblema del Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/132)
Expedient núm. : 2014/388
Relació de fets:
El Consell Comarcal de la Selva és una entitat local de caràcter territorial que es pot
dotar d’un emblema d’acord a l’art 36,1 del DL 2/2003 de 28 abril de la Llei municipal i
de règim local a Catalunya.
L’emblema es defineix com qualsevol símbol gràfic, sense la consideració d’escut o
bandera, distintiu de la corporació local amb independència de la forma i els elements
que el composin.
El Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió de 20 de març de 2012 va aprovar
per unanimitat l’emblema del Consell Comarcal. Es va publicar al DOGC 6148 de 1306-2012 i al BOPG 111 de 8-06-2012 sense reclamacions ni al·legacions motiu pel
qual l’acord va esdevenir definitiu.
El departament de Governació i Relacions institucionals va donar conformitat a
l’emblema per resolució del Director general d’administració local de 1-10-2012 i va
inscriure l’emblema al Registre d’Ens Locals de Catalunya. DOGC 6235 de 18-102012.
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal en sessió de 3-06-2014 va
donar conformitat per consens a un dels diversos dissenys sol·licitats que cerca la unió
dels elements naturals característics de la comarca, muntanya, plana selvatana i la
zona litoral mitjançant triangles que queden enllaçats i diferenciats pels colors verd,
groc i blau per tal de facilitar el relleu i la identificació de la comarca. Segons es
remarca en la Memòria justificativa del nou emblema que consta a l’expedient.
Es presenta aquest disseny desglossat en tres variants de colors i de llegenda per a la
seva valoració pels membres del Ple i posterior aprovació de la que es consideri més
adient.
Fonaments de dret:
Arts 38 del decret 139/2007 de 26 de juny pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya (DOGC 4914 de 28-06-2007) en
concordança amb els arts 42 a 44 del mateix respecte al procediment d’aprovació.
Competència del Ple d’acord amb l’art 42,1 del Decret 139/2007 de regulació dels
símbols dels ens locals a Catalunya i art 14 del DL 4/2003 de la Llei d’organització
comarcal i art 9 del reglament orgànic del Consell..
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Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer – Aprovar inicialment el projecte de nou emblema del Consell Comarcal de la
Selva d’acord amb les tres variants de color i de llegenda que es presenten.

Segon – Sotmetre el projecte d’emblema aprovat a informació pública al Diari oficial
de la Generalitat, al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica pel termini
de trenta dies hàbils d’acord al que estableix l’art 43,1 del decret 139/2007 de 26 de
juny.
Tercer.- En el cas que no es formulin al·legacions ni observacions en l’esmentat
termini, l’emblema esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord i es sol·licitarà la
seva inscripció al registre d’ens locals de Catalunya.
Quart.- Comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals l’acord
d’aprovació definitiva junt amb l’expedient tramitat.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Sr President: Presenta l’emblema del Consell Comarcal com a símbol gràfic del nou
esperit del Consell i de la unió de totes les persones que formen la comarca de la
Selva. Consta de tres triangles enllaçats que cerquen la unió dels elements naturals
característics de la comarca, muntanya, plana selvatana i la zona litoral diferenciats
pels colors verd, groc-taronja i blau.
Sr. Nogué: No s’hi oposarà. Però lamenta que els consellers dels grups de la oposició
no hagin estat convidats a treballar en aquest assumpte.
Es diu que es vol mostrar un canvi d’imatge i d’orientació però no es poden oblidar les
coses que han passat. Caldria haver fet el canvi una vegada clarificats tots els
assumptes que estan en via judicial.
Això no obstant vol donar un vot de confiança al President en aquest tema.
Sr. President: En el disseny del nou emblema hi ha participat tots els consellers que
formen part de l’equip de govern. Considera que ara és el moment de endegar coses
noves al Consell. Està a punt de posar-se en funcionament una nova Web del Consell
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que serà mes àgil i mes fàcil d’utilitzar pels usuaris. No s’ha de parar de fer noves
aportacions i nous serveis que puguin ser de major utilitat i eficàcia pels ciutadans.
Ja s’han depurat responsabilitats pels fets ocorreguts i en el seu cas la via judicial
dirimirà allò que calgui. En tot cas reitera que si cal no li tremolarà la mà.
El Consell malgrat tot ha de continuar fent la feina que li pertoca i s’està actuant amb
tola la responsabilitat i amb tota la empenta necessària. També s’ha pintat i renovat la
façana de l’edifici de forma participativa entre tots els consellers i el personal de la
corporació.
Sr Nogué: Es mostra d’acord amb la voluntat i l’esperit manifestat pel President.
Considera que el darrer titular del Diari de Girona no s’ajusta a la realitat i és “per
oblidar”.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 22
Vots en contra: 0
Abstencions: 9

6. PRECS I PREGUNTES

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.

El secretari accidental

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 16 de setembre de
2014.

El secretari accidental
Santa Coloma de Farners, 26 de setembre de 2014
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