
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Identificació de la sessió
Núm.: PLE2014/1
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de març de 2014
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
Montserrat Serra Vendrell (CIU), consellera
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
Enric Nualart Capdevila (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
David Boguña Espinal (I-Selva), conseller portaveu 
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:
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) , conseller
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Intervé com a secretari el Sr. Frances Armengol Aynmerich, amb l’assistència de 
l’interventor, Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan 
Burjachs Gómez.

Qüestió prèvia:
El president demana d’incloure en l’ordre del dia com a punt, en l’apartat 2.6, la dació 
de compte de la Liquidació del pressupost del Consell Comarcal i del Patronat del 
Castell de Montsoriu de l’any 2013, que ja es va presentar i informar en la Comissió 
Informativa General.

El Ple per assentiment unànime així ho acorda

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
-PLE 2013/5 Ordinària de 17 de desembre de 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
2.6.- Dació de compte de la Liquidació del pressupost del Consell Comarcal i del Patronat del 
Castell de Montsoriu de l’any 2013

3. Propostes d’acord

3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. José Antonio Rodríguez Gragera 
(PRP2014/48)

3.2. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Enric Nualart Capdevila (PRP2014/49)

3.3. Presa de possessió de nova consellera comarcal: Sra. Isabel Lozano i Ruiz (PRP2014/56)

3.4. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Jordi Jaldón Juan  (PRP2014/62)

3.5. Aprovació del reglament del servei de menjador escolar. Curs 2014-2015 (PRP2014/61)

3.6. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes individuals de menjador escolar. Curs 2014-
2015 (PRP2014/58)

3.7. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar individual. Curs 2014-2015 
(PRP2014/59)

3.8. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar col·lectiu. Curs 2014-2015 
(PRP2014/60)

3.9. Aprovació del reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell 
Comarcal de la Selva (PRP2014/51)

3.10. Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals T-07 Reguladora de la taxa 
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per a la protecció mediambiental (PRP2014/54)

3.11. Aprovació de l'ampliació del conveni de col·laboració amb la Direcció General del 
Cadastre i el Consell Comarcal pel que fa a l'activitat de tramitació dels expedients d'alteracions 
de domin mitjançant delegació de competències model extern (PRP2014/63)

3.12. Ratificació de la resolució de presidència 2014P49 de desistiment de la subvenció 
atorgada al Consell Comarcal pel FEDER i una altre de la Diputació de Girona per a la 
construcció d'un Centre d'Innovació de la Biomassa (CIAB) (PRP2014/66)

4. Propostes Urgents

5. Mocions

5.1. Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
(PRP2014/57)

5.2. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO 
de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. (PRP2014/65)

6. Proposta d’acord d’acceptació de dimissió de conseller comarcal

6.1. Acceptació de la dimissió de la consellera comarcal Sra. Soledad Mulero Hernández 
(PRP2014/47)

7. 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

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:

-PLE 2013/5 Ordinària de 17 de desembre de 2013

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

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

Vots a favor: 30

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:

CPPLE2013/26 Ordinària de 31 d’octubre de 2013

1. Aprovació del conveni d'atorgament de bestretes dels servei de gestió tributària i 
compensació de deutes entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer 
(PRP2013/262)
2. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de Presidència 
2013P173 sobre la sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de Catalunya en el 
marc de la convocatòria EMO/248/2013, de 14 d'octubre, per a la realització d'accions 
de formació d'oferta, per a l'any 2013 (FOAP 2013) (PRP2013/263)
3. Aprovació de les obres de consolidació dels murs i talussos de la muralla oest del 
recinte sobirà, al Castell de Montsoriu. (PRP2013/268)
4. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al 
recurs ordinari núm. 219/2013 D interposat per Ramon Esteba Mas-Beya, i encàrrec 
de defensa jurídica. (PRP2013/267)
5. Modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'Ajuntament d'Arbúcies pel menjador de la Llar d'Infants el Jardinet (PRP2013/269)
6. Desestimació del recurs de reposició interposat per l’administrador concursal 
de GRS Arc Local, SL contra l’acord de la Comissió Permanent del Ple sobre la 
liquidació definitiva del contracte (PRP2013/272)

CPPLE2013/27 Extraordinària de 6 de novembre de 2013

1. Aprovació de la liquidació definitiva del contracte amb GRS Arc Local, SL per a 
l'assistència tècnica, suport administratiu i assessorament especialitzat en matèria de 
gestió de tributs i cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva en 
relació a l'any 2013 (PRP2013/274)
2. Oferta d'adquisició de varis béns i drets de la mercantil GRS Arc Local, SL, que es 
troba en procediment concursal 488/2013 davant del Jutjat Mercantil 1 de Girona 
(PRP2013/275)
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CPPLE2013/28 Ordinària de 19 de novembre de 2013

1. Adjudicació del contracte d'obres anomenat "Reforma i Millora de la coberta i les 
façanes de l'edifici administratiu del Consell Comarcal de la Selva per a la prestació de 
serveis delegats pels Ajuntaments de la comarca" (PRP2013/273)
2. Conveni de col•laboració entre el Consorci per al condicionament i la gestió del 
complex de tractament de residus de Solius, l'ajuntament de Lloret de Mar, els 
Consells Comarcals del Baix Empordà, Gironès i la Selva i l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la integració de la gestió de la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit 
territorial de les tres comarques (PRP2013/284)
3. Acceptació de l'encàrrec de direcció de les obres de millora en la pavimentació i 
senyalització del nucli de can Terrer a Vilobí d'Onyar (PRP2013/270)
4. Canvis i aprovació de la declaració ambiental 2012 (PRP2013/281)
5. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 
2013P179 sobre la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 
EMO/2112/2013, de 14 d'octubre, per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (PRP2013/271)
6. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 
2013P183 sobre la sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació,  en 
el marc de la convocatòria EMO/276/2013, de 30 d'octubre, per a la participació al 
Programa integral de foment de l'emprenedoria, emmarcat al programa Catalunya 
Emprèn (PRP2013/283)
7. Sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la 
convocatòria de subvencions EMO/270/2013, de 28 d’octubre, per a participar al 
programa d’experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l'Ocupació”, convocatòria per a l'any 2013 i anticipada per a l'any 2014 (PRP2013/287)
8. Sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la 
convocatòria de subvencions EMO/278/2013, per a participar al programa “Fem 
Ocupació per Joves”  (PRP2013/286)
9. Sol·licitud de subvenció de 93.750 euros al Departament d’Empresa i Ocupació, 
dins la convocatòria EMO/280/2013, per dur a terme el projecte "HibriturSelva: 
Ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca 
de la Selva, Fase II”  (PRP2013/288)

CPPLE2013/29 Ordinària de 26 de novembre de 2013

1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte de Punt de Recollida de Residus 
Municipals a Susqueda (PRP2013/292)
2. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte de consolidació dels murs i 
talussos que configuren la muralla oest del recinte sobirà del Castell de Montsoriu 
(PRP2013/293)
3. Acceptació de l'encàrrec de redacció de l'Aixecament topogràfic dels entorns de 
l'Estació de Sils (PRP2013/289)
4. Modificació de l'acord de sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
en el marc de la convocatòria de subvencions EMO/278/2013, per a participar al 
Programa “Fem Ocupació per Joves”   (PRP2013/300)
5. Modificació de l'acord de sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i 
Ocupació, dins la convocatòria EMO/280/2013, per dur a terme el projecte 
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"HibriturSelva: ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament del sector 
turístic a la comarca de la Selva, fase II”   (PRP2013/302)

CPPLE2013/30 Ordinària de 3 de desembre de 2013

1. Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva, per a la realització d’actuacions en 
matèria de consum (PRP2013/310)
2. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 
2013P196 d'aprovació del 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 (PRP2013/309)
3. Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut 
pública, esport, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2013 
(PRP2013/311)
4. Declarar desert el procediment per a l'adjudicació de llicència d'ús comú especial del 
camí d'accés al Castell de Montsoriu per a la prestació del servei de transport de 
visitants (PRP2013/301)
5. Aprovar la recuperació de l'horari d'obertura del Centre d'Acollida d'Animals de la 
Selva i de la plantilla de personal (PRP2013/308)
6. Ratificació per la Comissió Permanent del ple de la resolució de presidència 
2013P193 de 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 
(PRP2013/306)

CPPLE2013/31 Ordinària de 10 de desembre de 2013

1. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'Ajuntament de Blanes per al desenvolupament del Programa Integral de foment de 
l'emprenedoria de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn. (PRP2013/315)
2. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de transport públic de viatgers, 
per carretera, a la comarca de la Selva (transport a la demanda) (PRP2013/312)
3. Compareixença en el procediment contenciós administratiu 432/2013 interposat per 
la Delegació del Govern a Catalunya contra la resolució denegatòria per part del 
Consell Comarcal del requeriment tramès sobre el compliment de la Llei 39/1981, de 
28 d'octubre, de banderes (PRP2013/313)
4. Compareixença en el procediment contenciós administratiu 373/2013 interposat per 
SERSA, SCCLA contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada 
interposat contra la resolució de gerència del Consorci de Benestar Social de la Selva 
d'1 de març de 2013 per l'abonament de la regularització dels increments de L'IPC 
(PRP2013/314)
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CPPLE2013/32 Ordinària de 17 de desembre de 2013

1. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel menjador de la Llar d'infants (PRP2013/324)
2. Adhesió pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Associació 
Catalana de Municipis (ACM) (PRP2013/326)
3. Llicència d'ús temporal de part del domini públic del Consell Comarcal de la Selva i 
del Castell de Montsoriu (PRP2013/327)
4. Cessió de la gestió de les infraestructures de sanejament de Can Fornaca de 
Riudarenes i Maçanet Residencial (PRP2013/317)
Sol•licitud d’autorització de compatibilitat del lloc de treball de la Sra. Pili Valls Poveda 
(PRP2013/323
5. Sol•licitud d’autorització de compatibilitat del lloc de treball de la Sr. Domènec 
Massuet Castells (PRP2013/325)
6. Sol•licitud d’autorització de compatibilitat del lloc de treball de la Sra. Marta Llorens 
Ferrer (PRP2013/322)

CPPLE2014/1 Ordinària de 7 de gener de 2014

1. Compareixença en el procediment contenciós administratiu 237/2013 interposat per 
Frit Ravich, SL contra la resolució de 16 d'abril de 2013 per la qual s'imposa una 
sanció per infracció en matèria d'aigües per l'incompliment dels paràmetres 
d'abocament a la xarxa. (PRP2013/328)
2. Compareixença en el procediment contenciós administratiu 437/2013 interposat per 
ANGLÈS TÈXTIL, SA contra la resolució de gerència de 13 de setembre de 2013 per 
la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 22/07/2013 
de sanció per infracció greu d'incompliment del paràmetres d'abocament d'aigües a la 
xarxa )PRP2013/329)
3. Proposta d'aprovació del calendari d'obertura de la planta de compostatge per a 
l'any 2014 (PRP2013/332)
4. Proposta per un punt de subministrament de gas-oil d'automoció a NORA 
(PRP2014/5)

CPPLE2014/2 Ordinària de 21 de gener de 2014

1. Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell 
Comarcal de la Selva en el marc d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya "Joves per l'Ocupació" (PRP2014/10)
2. 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 (PRP2014/16)
3. Arrendament de la oficina situada al carrer de la Fe, 7-9 de Blanes per a la prestació 
del servei de gestió tributària (PRP2014/8)
4. Llicència d'ús temporal de part del domini públic de l'edifici on s'ubica el Servei de 
Recaptació del Consell Comarcal (PRP2014/6)
5. Proposta d'aprovació de la memòria de serveis, factura i pròrroga del servei de 
transport a la demanda fins a l'adjudicació definitiu del servei (PRP2014/13)
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6. Proposta per al tancament de la incidència detectada a l'EDAR de l'empresa GFL, 
SL de Sils el dia 7 de novembre de 2013 (PRP2014/15)
7. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Projecte de reforma i millora de la coberta 
i les façanes de l'edifici administratiu del Consell Comarcal de la Selva per a la 
prestació de serveis delegats pels Ajuntaments de la comarca de la Selva 
(PRP2014/9)
8. Aprovació del projecte d'urbanització complementària per a la instal·lació d'una 
xarxa elèctrica de distribució en Baixa Tensió a la parcel·la 1 del CIM la Selva 
promogut per CIMALSA (PRP2014/17)
9. Compareixença en un procediment contenciós-administratiu amb referència al 
procediment abreujat 429/2013 - B interposat per France Telecom España, SAU i, 
encàrrec de defensa jurídica (PRP2014/14)
10. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 
2013P212 referent a l'adhesió a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades 
perceptores de la renda mínima d'inserció, en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (PRP2014/12)
11.Ratificació per a la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència núm. 
2013P204 d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge de 
Catalunya, el Departament de Benestar i Familía mitjançant la Direcció General de 
Joventut i el Consell Comarcal de la Selva, relatiu al programa de mediació pel lloguer 
social d'habitatges joves (PRP2014/11)

CPPLE2014/3 Ordinària de 28 de gener de 2014

1.Ratificació de la Resolució de Presidència 2013P206 per l'Autorització del pagament 
de l'aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística corresponent a l'exercici 
2013 (PRP2014/19)
2. Al·legacions a l'aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per al quadrienni 2014-2017 (PRP2014/21)

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

El Ple es dóna per assabentat

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2013/780 06/11/2013 Bestreta n.4/2013 a favor de l'ajuntament de Massanes
2013/781 06/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000109/2013) 
2013/782 06/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000112/2013) 
2013/783 06/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000114/2013)
2013/784 06/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000134/2013) 
2013/785 06/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000130/2013) 
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2013/786 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000124/2013) 
2013/787 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000127/2013) 
2013/788 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000126/2013
2013/789 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000132/2013) 
2013/790 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000125/2013) 
2013/791 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000125/2013) 
2013/792 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000113/2013) 
2013/793 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000123/2013) 
2013/794 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000143/2013)
2013/795 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000131/2013) 
2013/796 07/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000128/2013) 
2013/797 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000144/2013)
2013/798 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000147/2013)
2013/799 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000148/2013)
2013/800 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002342/2013)
2013/801 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002345/2013)
2013/802 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002346/2013)
2013/803 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002347/2013)
2013/804 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002348/2013)
2013/805 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002730/2013)
2013/806 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002349/2013)
2013/807 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002322/2013)
2013/808 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002350/2013)
2013/809 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002351/2013)
2013/810 08/11/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000157/2013)
2013/811 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 002352/2013)
2013/812 08/11/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 003452/2013)
2013/813 08/11/2013 Resolució de Gerència d'admesos i exclosos
2013/814 12/11/2013 Contracte menor d'obres per la consolidació dels murs i 

talussos de la muralla oest del recinte sobirà, al Castell 
de Montsoriu

2013/815 15/11/2013 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

2013/816 15/11/2013 Repartiment de les bestretes del retorn de cànon del 
municipi de Blanes per a l’exercici 2013.

2013/817 15/11/2013 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
2013/818 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041034
2013/819 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042280
2013/820 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043696
2013/821 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043380
2013/822 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041026
2013/823 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador medi ambient 
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2013-00410044
2013/824 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041045
2013/825 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041742
2013/826 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041023
2013/827 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041038
2013/828 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041519
2013/829 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043398
2013/830 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043400
2013/831 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042282
2013/832 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043401
2013/833 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042636
2013/834 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042639
2013/835 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042777
2013/836 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042633
2013/837 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0042776
2013/838 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043337
2013/839 18/11/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043334
2013/840 21/11/2013 Bestreta n.7/2013 Ajuntament de Vidreres
2013/841 21/11/2013 Bestreta n.8/2013 Ajuntament d’Arbúcies
2013/842 22/11/2013 Contracte menor de servei, manteniment i conservació 

de la instal•lació de la grua del Castell de Montsoriu.
2013/843 22/11/2013 Contracte menor de serveis de consultoria en matèria 

d'urbanisme per a la redacció inicial del POUM de La 
Cellera de Ter.

2013/844 26/11/2013 Liquidació del retorn del cànon gestionat pel CMED 
corresponent a l'exercici 2012

2013/845 26/11/2013 Liquidació del retorn de cànon del Consell Comarcal de 
la Selva per a l'any 2012

2013/846 26/11/2013 Nòmina mes de novembre
2013/847 27/11/2013 Ampliació de la jornada laboral de la Sra.Yolanda 

Martínez Cortés
2013/848 02/12/2013 Comunicació d'inici de les persones subvencionades dins 

el programa de Col•laboració Social
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2013/849 04/12/2013 Comunicació d'inici de les persones adscrites al 
programa de Col•laboració Social, dins els projectes del 
Consell Comarcal de la Selva 

2013/850 04/12/2013 Reducció de jornada de la Sra.Estefania Sanchez Ortega
2013/851 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043093
2013/852 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0041032
2013/853 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044736
2013/854 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043820
2013/855 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043819
2013/856 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043823
2013/857 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043959
2013/858 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043822
2013/859 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043961
2013/860 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044437
2013/861 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043821
2013/862 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044166
2013/863 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044160
2013/864 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044163
2013/865 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044156
2013/866 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043882
2013/867 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044169
2013/868 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044484
2013/869 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0043884
2013/870 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044735
2013/871 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044170
2013/872 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0044439
2013/873 05/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
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2013-0044347
2013/874 12/12/2013 Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000159/2013)
2013/875 12/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000158/2013)
2013/876 12/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000146/2013)
2013/877 12/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000160/2013)
2013/878 12/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 000139/2013)
2013/879 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000161/2013)
2013/880 13/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0045376
2013/881 13/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0045776
2013/882 13/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2013-0045377
2013/883 13/12/2013 Aprovació de la liquidació del curs 2012-2013 de les 

Aules Musicals
2013/884 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000162/2013)
2013/885 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0025935
2013/886 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 163/2013)
2013/887 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0039080
2013/888 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0016838
2013/889 13/12/2013 Sol•licitud de permís per lactància de la Sra. Marta 

Faixedas Sau
2013/890 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0039084
2013/891 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0026394
2013/892 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0025881
2013/893 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0039078
2013/894 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0039122
2013/895 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0039124
2013/896 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 164/2013)
2013/897 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000165/2013)
2013/898 13/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0031496
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2013/899 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000166/2013)

2013/900 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000167/2013)

2013/901 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000168/2013)

2013/902 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000169/2013)

2013/903 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000170/2013)

2013/904 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000171/2013)

2013/905 16/12/2013 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

2013/906 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000172/2013)

2013/907 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000172/2013)

2013/908 16/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000174/2013)

2013/909 16/12/2013 Resolució relativa a una desestimació d’al•legacions i 
imposició de sanció tributària (expedient administratiu 
núm. 001812/2013)

2013/910 16/12/2013 Resolució relativa a una desestimació d’al•legacions i 
imposició de sanció tributària (expedient administratiu 
núm. 001812/2013)

2013/911 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004383/2013)

2013/912 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004390/2013)

2013/913 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004391/2013)

2013/914 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004392/2013)

2013/915 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004394/2013)

2013/916 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004395/2013)

2013/917 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004396/2013)

2013/918 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004397/2013)

2013/919 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004398/2013)

2013/920 18/12/2013 Resolució relativa a un recurs interposat contra la 
imposició d’una sanció per no donar informació de sou 
(expedient administratiu núm. 004155/2013)
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2013/921 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004399/2013)

2013/922 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004402/2013)

2013/923 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004403/2013)

2013/924 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004404/2013)

2013/925 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004405/2013)

2013/926 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004406/2013)

2013/927 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004407/2013)

2013/928 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004408/2013)

2013/929 18/12/2013 Inci d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004409/2013)

2013/930 18/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004410/2013)

2013/931 19/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de 
sanció(núm.004411/2013)

2013/932 19/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004412/2013)

2013/933 19/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.003600/2013)

2013/934 19/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004414/2013)

2013/935 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.

2013/936 19/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.004415/2013)

2013/937 19/12/2013 Aprovació nòmina del mes de desembre
2013/938 19/12/2013 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

2013/939 19/12/2013 Contractació del coordinador-prospector del programa 
mixt Treball i Formació per aturats majors de 30 anys. 
Exp. núm. 2013/PANP/SPO/0065

2013/940 20/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0026400

2013/941 20/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0039082
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2013/942 20/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0042776

2013/943 20/12/2013 Resolució expedients sancionadors de medi ambient 
2013-0043696

2013/944 20/12/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0031498

2013/945 20/12/2013 Adjudicació del contracte de serveis per a la 
comptabilització d'operacions de gestió de recursos 
d'altres ens

2013/946 20/12/2013 Compensació de deutes entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l'ajuntament de LLoret de Mar

2013/947 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0042282

2013/948 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0041023

2013/949 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045349

2013/950 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0044994

2013/951 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0046529

2013/952 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0046530

2013/953 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045003

2013/954 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0044999

2013/955 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045350

2013/956 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045351

2013/957 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045353

2013/958 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045358

2013/959 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045359

2013/960 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0044996

2013/961 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0044987

2013/962 23/12/2013 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2013-0045354

2013/963 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3746/2013)
2013/964 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3747/2013)
2013/965 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 003749/2013)
2013/966 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 003751/2013)
2013/967 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3752/2013)
2013/968 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3753/2013)
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2013/969 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3754/2013)
2013/970 27/12/2013 Imposició de sanció tributària (núm. 3756/2013)
2013/971 27/12/2013 Contractació de la persona seleccionada per l'Ajuntament 

de Riells i Viabrea per participar al Programa mixt Treball 
i Formació, adreçat a aturats perceptors de la renda 
mínima d'inserció. Exp. núm. 2013/PRMI/SPO/0006 

2013/972 27/12/2013 Contracte menor de serveis per a la redacció del PAES 
de Massanes

2013/973 27/12/2013 Contracte menor de serveis per a la docència dels cursos 
de formació d'oferta: Anglès atenció al client i Anglès 
gestió comercial

2013/974 27/12/2013 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  

2013/899-1 13/12/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000167/2013)

2014/1 03/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0043884

2014/2 03/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0044347

2014/3 03/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0044439

2014/4 03/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0044735

2014/5 03/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-
0044736

2014/6 03/01/2014 Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA per 
incompliment de les condicions d'abocament

2014/7 03/01/2014 Arrendament de la oficina situada al carrer de la Fe, 7-9 
de Blanes per a la prestació del servei de gestió tributària

2014/8 07/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.000001/2014)

2014/9 08/01/2014 Imposició de sanció tributària (núm.003750/2013)
2014/10 08/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000002/2014)
2014/11 08/01/2014 Procediment sancionador contra Flisa Catalunya, SAU 

per incompliment de les condicions d'abocament
2014/12 09/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000084/2014)
2014/13 09/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000097/2014)
2014/14 09/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000098/2014)
2014/15 09/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000099/2014)
2014/16 09/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000100/2014)
2014/17 10/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
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(núm. 000101/2014)
2014/18 13/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000135/2014)
2014/19 13/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000136/2014)
2014/20 13/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000137/2014)
2014/21 13/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000138/2014)
2014/22 13/01/2014 Inici d'un expedients sancionador amb proposta de 

sanció (núm.00139/2014)
2014/23 13/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(num.000140/2014)
2014/24 14/01/2014 Bestreta número 1/2012 a l'Ajuntament de Riells i 

Viabrea
2014/25 14/01/2014 bestreta número 1/2014 a l'ajuntament de riudarenes
2014/26 14/01/2014 Bestreta número 1/2012 a l'Ajuntament d'Amer
2014/27 14/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Hostalric
2014/28 14/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Anglès
2014/29 14/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Amer
2014/30 14/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000003/2014)
2014/31 14/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000004/2014)
2014/32 14/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000005/2014)
2014/33 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0015501
2014/34 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0041034
2014/35 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0043380
2014/36 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0041044
2014/37 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0041742
2014/38 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0041038
2014/39 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0041519
2014/40 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0043398
2014/41 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0042639
2014/42 14/01/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-

0043334
2014/43 14/01/2014 Resolució relativa a un recurs interposat contra una 

sanció tributària (expedient administratiu núm. 
004470/2013)
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2014/44 15/01/2014 Acceptació de la taxació de costes practicada pel Jutjat 
Contenció Administratiu 1 de Girona amb relacó al 
procediment abreujat 2/2012 interposat per Anglès Tèxtil 
contra el Consell Comarcal de la Selva

2014/45 16/01/2014 Rectificació nòmina mes de desembre
2014/46 16/01/2014 Sol•licitud d'excedència voluntària del Sr.Joaquim 

Puigdemont Casamajó
2014/47 20/01/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 002321/2013)
2014/48 20/01/2014 Imposició sanció tributària (núm. 003751/2013)
2014/49 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000006/2014)
2014/50 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000007/2014)
2014/51 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000008/2014)
2014/52 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000009/2014)
2014/53 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000010/2014)
2014/54 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(num.000011/2014)
2014/55 20/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.000011/2014)
2014/56 21/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament de Vidreres
2014/57 21/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies
2014/58 21/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies
2014/59 22/01/2014 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

2014/60 22/01/2014 Bestreta número 1/2014 a l'Ajuntament de Massanes
2014/61 22/01/2014 Resolució relativa a un recurs interposat contra una 

sanció tributària (expedient administratiu núm. 
003822/2013)

2014/62 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador medi ambient 
2013-0045616

2014/63 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002017

2014/64 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002597

2014/65 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000535

2014/66 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002861

2014/67 24/01/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003748/2013)
2014/68 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2014-0001582
2014/69 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2014-0002071
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2014/70 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0001578

2014/71 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002023

2014/72 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002598

2014/73 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002599

2014/74 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002600

2014/75 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000516

2014/76 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002852

2014/77 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002858

2014/78 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000544

2014/79 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002019

2014/80 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002863

2014/81 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002864

2014/82 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002866

2014/83 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002868

2014/84 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002869

2014/85 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002870

2014/86 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000472

2014/87 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000485

2014/88 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0001583

2014/89 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002029

2014/90 24/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2014-0002860

2014/91 27/01/2014 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra Càrnica Batallé, SA de Riudarenes

2014/92 27/01/2014 Aprovació nòmina mes de gener
2014/93 28/01/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 

2014-0006052
2014/94 30/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000333/2014)
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2014/95 30/01/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000157/2013)
2014/96 31/01/2014 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 

d'aigües contra G.F.L., SL de Sils
2014/97 31/01/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000140/2013)
2014/98 31/01/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000142/2013)
2014/99 31/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000012/2014)
2014/100 31/01/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm. 000013/2014)

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

El Ple es dóna per assabentat

2.3  Dació de compte de les Resolucions de Presidència

El president dóna compte de les resolucions següents:

2013/180 04/11/2013 Revisió dels preus dels serveis de gestió de residus 
delegats pels ajuntaments

2013/181 11/11/2013 Resolució sense contingut
2013/182 12/11/2013 Resolució sense contingut
2013/183 14/11/2013 Sol·licitud de subvenció. programa integral de foment 

de l'emprenedoria , emmarcat al programa Catalunya 
emprèn, convocatòria 2013

2013/184 14/11/2013 Conveni de cooperació educativa amb la UdG i 
l'alumne Aida Ramos Burguillos

2013/185 14/11/2013 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

2013/186 18/11/2013 Devolucions de pagaments entre el consell comarcal 
de la selva i els usuaris del servei de transport 
escolar.

2013/187 18/11/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals 
a la xarxa de sanejament de Riudellots de la Selva de 
l'empresa Comexi Group Industries, SAU sector 
ponent.

2013/188 18/11/2013 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

2013/189 19/11/2013 Delegació de funcions al funcionari Sr. Francesc 
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Armengol Aymerich
2013/190 20/11/2013 Atorgament d'una gratificació per hores 

extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajo Boada
2013/191 21/11/2013 Mesures organitzatives Departament d'Organització 

Interna
2013/192 22/11/2013 Atorgament d'una gratificació per hores 

extraordinàries a la Sra. Glòria Vila Casellas
2013/193 22/11/2013 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.

2013/193-1 28/11/2013 Resolució sense contingut
2013/194 29/11/2013 Modificació de crèdit per transferències entre 

aplicacions núm. 2/2013
2013/195 29/11/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals 

al sistema de sanejament de Riudellots de la Selva 
de l'empresa Mointer, SL.

2013/196 29/11/2013 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 

2013/197 05/12/2013 Selecció d'un/a administratiu/va en règim laboral 
temporal per interinitat

2013/198 05/12/2013 Recurs de reposició presentat per Anna Sánchez 
soler derivat del procés de selecció d'una plaça 
d'arquitecte

2013/199 05/12/2013 Resolució sense contingut
2013/200 05/12/2013 Comissió de serveis de gestió tributària
2013/201 17/12/2013 Comissió de serveis de gestió tributària
2013/202 17/12/2013 Designació de personal laboral fix al programa "fem 

ocupació per joves"
2013/203 17/12/2013 Atorgament d'una gratificació per hores 

extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajó Boada
2013/204 18/12/2013 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).

2013/205 19/12/2013 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"

2013/206 19/12/2013 Autorització del pagament de l'aportació al consorci 
per a la normalització lingüística corresponent a 
l'exercici 2013.

2013/207 20/12/2013 Ajut per a la cooperació amb el tercer món i altres 
entitats. any 2013

2013/208 20/12/2013 Nomenament de la Sra. Inès Esteve Montagut
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2013/209 23/12/2013 Sol·licitud d'ajut del Consell Esportiu de la Selva per 
a l'organització d'activitats esportives

2013/210 27/12/2013 Modificació de crèdit per transferències entre 
aplicacions núm. 3/2013

2013/211 27/12/2013 Modificació de crèdit núm. 1/2013
2013/212 27/12/2013 Adhesió a l’acord relatiu a la contractació de 

persones aturades perceptores de la renda mínima 
d'inserció, en el marc del programa treball i formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

2013/213 27/12/2013 Ajut a la mostra de teatre de l'ensenyament públic 
secundari de comarques gironines – XX edició

2014/1 03/01/2014 Arrendament de la oficina situada al carrer de la fe, 7-
9 de blanes per a la prestació del servei de gestió 
tributària

2014/2 13/01/2014 Nomenament del Sr. Francesc Armengol Aymerich 
com a secretari accidental durant el període 
d'incapacitat laboral de la secretària titular Sra. Marta 
Llorens Ferrer

2014/3 17/01/2014 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).

2014/4 21/01/2014 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

2014/5 21/01/2014 Atorgament d'una gratificació per hores 
extraordinàries a la Sra. Sílvia Campmajo Boada

2014/6 22/01/2014 Delegació de la Presidència del Consell Comarcal de 
la Selva

2014/7 22/01/2014 Ajut al museu etnològic del Montseny. Any 2013
2014/8 22/01/2014 Ajut al museu municipal Josep Aragall. Any 2013
2014/9 22/01/2014 Ajut al museu de Lloret de Mar. Any 2013
2014/10 22/01/2014 Ajut a l'associació del Via Crucis Vivent
2014/11 22/01/2014 Ajut a l'associació cultural elèctric de la Cellera de 

Ter - fade festival d'art digital i electrònica
2014/12 22/01/2014 Ajut a l'associació cinematogràfica nanook pel vi 

festival de curmetratge documental. Any 2013
2014/13 23/01/2014 Ajut a l'ajuntament d'Anglès. Fira de Sant Antoni 2013
2014/14 23/01/2014 Ajut a la venerable congregació Nostra Senyora dels 

Dolors d'Amer. Any 2013
2014/15 23/01/2014 Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar. Fira de la 

botifarra dolça. Any 2013
2014/16 23/01/2014 Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella. 12è 

concurs de pintura ràpida. Any 2013
2014/17 23/01/2014 Ajut a l'organització del premis Recvll. Any 2013
2014/18 23/01/2014 Ampliació de la jornada laboral de la Sra. Eva 

Carreras Molins
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2014/19 24/01/2014 Selecció d'un/a administratiu/va per substituir 
l'administratiu de l'arxiu comarcal

2014/20 24/01/2014 Ajut a l'ajuntament d'Osor per a la fira del senglar. 
Any 2013

2014/21 24/01/2014 Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella per a la 
13a fira de l'aigua. Any 2013

2014/22 24/01/2014 Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per la fira de la 
llet. Any 2013

2014/23 24/01/2014 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió 
cisterna a l'edar de Sils-Vidreres de l'associació 
administrativa del polígon industrial Massanes.

2014/24 24/01/2014 Sol·licitud de permís d'abocament de l'empresa Frit 
Ravich, SL a l'edar de Maçanet de la Selva.

2014/25 27/01/2014 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.

2014/26 27/01/2014 Pagaments de beques i gratuïtats als centres no 
gestionats pel consell comarcal

2014/27 27/01/2014 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals 
al sistema de sanejament de Riudarenes de 
l'empresa Puratos, SA.

2014/28 27/01/2014 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.

2014/29 27/01/2014 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.

2014/30 28/01/2014 Pagament de beques i gratuïtats als centres no 
gestionats pel Consell Comarcal de la selva. Curs 
2013-2014

2014/31 30/01/2014 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)

2014/32 31/01/2014 Selecció d'un/a administratiu/va per substituir la 
Sra.Carme Huguet Casals

2014/33 04/02/2014 Procés de devolució de pagaments entre el consell 
comarcal de la selva i els usuaris dels diferents 
serveis que ofereix el consell comarcal.

2014/34 06/02/2014 Resolució sense contingut
2014/35 06/02/2014 Selecció d'un/a administratiu/va per substituir el 

periode de maternitat de l’administrativa titular de la 
plaça

2014/36 10/02/2014 Resolució sense contingut
2014/37 12/02/2014 Modificació de la resolució de presidència 2013P202,

d'assignació de personal fix al programa “fem 
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ocupació per a joves”
2014/38 19/02/2014 Assignació de complement específic transitori a la  

Sra. Glòria Vila Casellas        
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”

2014/40 21/02/2014 Acceptació de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per a l'any 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 

El Ple es dóna per assabentat

2.4  Dació de compte sentències judicials

1.- Sentència 193/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 574/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España SA 
Demandat: Ajuntament de Maçanet de la Selva i Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Telefónica Móviles 
España, SA, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2008. 

2.- Sentència 222/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 27/2011
Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat: Ajuntament d’Anglès i Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Vodafone España, SA, 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 
3.- Sentència 190/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 173/2011
Recurrent: Telefónica Móviles España SA 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Telefónica Móviles 
España, SA, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o 
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aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 

4.- Sentència 191/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 149/2011
Recurrent: Telefónica Móviles España SA 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Telefónica Móviles 
España, SA, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2008. 

5.- Sentència 194/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 174/2011
Recurrent: Telefónica Móviles España SA 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Telefónica Móviles 
España, SA, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 

6.- Sentència 218/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 78/2011
Recurrent: France Telecom SA 
Demandat: Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm i Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per France Telecom, SA, 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 

7.- Sentència 217/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 170/2011
Recurrent: France Telecom SA 
Demandat: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per France Telecom, SA, 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 

8.- Sentència 204/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 282/2011
Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Vodafone España, SA, 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2009. 

9.- Sentència 206/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment abreujat núm. 231/2011
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Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Estima recurs contenciós – administratiu interposat per Vodafone España, SA, 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general corresponent a l’exercici 2008.

10.- Sentència 373/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona
Procediment ordinari núm. 1/2013
Recurrent: Xops, SL.  
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Desestima recurs contenciós – administratiu interposat per Xops, SL, 
interposat contra Resolució de 17 d’octubre de 2012 del cap de Servei de Gestió 
Tributària del Consell Comarcal de la Selva, en la que es va inadmetre a tràmit per 
extemporani el recurs de reposició i la sol·licitud de devolució de la taxa per recollida 
de residus comercials de l’any 2008 i del preu públic dels anys 2009 a 2010 i la 
rectificació de l’any 2012. 

11.- Sentència 215/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
Procediment ordinari núm. 267/2012
Recurrent: Associació de Pares i Mares de l’Escola Madrenys de Vilobí d’Onyar
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Desestima el recurs contenciós – administratiu interposat per l’AMPA de 
l’Escola Madrenys contra el Consell Comarcal de la Selva, declarant ajustada a dret la 
resolució de 3 de maig de 2012, per la que es desestimava la petició de l’AMPA de 
gestionar directament el servei de menjador. 

12.- Sentència 18/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
Procediment abreujat núm. 373/2013
Recurrent: Sersa Serveis Socials i Administratius SCCL
Demandat: Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Desestima el recurs contenciós – administratiu interposat per Sersa Serveis 
Socials i Administratius SCCL contra desestimació del recurs d’alçada interposat 
contra resolució de Gerència del Consorci de Benestar Social de la Selva d’1 de març 
de 2013 respecte l’abonament de la regularització de l’IPC de 2010 en relació a 
factures per a la prestació de serveis que Sersa efectua al Consorci de Benestar 
Social de la Selva. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

El Ple es dóna per assabentat
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2.5  Dació de compte dels informes de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la 
morositat

a) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al 
Consell Comarcal de la Selva

Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat

Fonaments legals:

- Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei: 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que 
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 
en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de 
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

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

Informe:

A data 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 incumpleixen el termini de pagament

Import

143
2.389.175,53€
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b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al 
Patronat del Castell de Montsoriu

Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat

Fonaments legals:

- Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei: 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que 
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 
en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de 
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

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

Informe:

A data 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 
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 incumpleixen el termini de pagament

Import

0
0€

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

El Ple es dóna per assabentat
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2.6  Dació de compte de la Liquidació del pressupost del Consell Comarcal i del 
Patronat del Castell de Montsoriu de l’any 2013

Resolució de Presidència
2014P 45 

Identificació:

Títol:  Liquidació del Pressupost. Any 2013 
Expedient:  2014/164    

Relació de fets:

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 
2012, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

Resolució:

Per tant resolc,

Primer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2013 la qual, en resum, 
presenta l’estructura següent:

Fons líquids 3.982.298,80

Drets pendents de cobrament 6.406.348,01
Pressupost corrent 8.326.942,92
Pressupostos tancats 2.639.645,91
Operacions no pressupostàries 267.338,74
Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 4.827.579,56

Obligacions pendents de pagament 6.125.382,21
Pressupost corrent 4.765.562,52
Pressupostos tancats 126.282,27
Operacions no pressupostàries 1.233.537,42

Romanent de tresoreria total 4.263.264,60

Saldos de dubtós cobrament 219.950,98
Saldos de dubtós cobrament 219.950,98

Excés de finançament afectat 3.747.380,51
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Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans 
ajustos): 295.933,11

Ajustos:
Provisió indemnitzacions futures (accident) 100.000,00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
disponible 195.933,11

Considerar efectivament disponible el següent import :

Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
disponible

195.933,11

Reserva per import equivalent a la paga extra  de 
desembre 2012 no pagada

-158.920,74

Romanent de Tresoreria (RTDG) disponible per a 
finançar despeses generals

37.012,37

Segon.- AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2014 dels romanents 
de crèdit per inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2013 per 
un import total de 3.747.380,51€, segons consta a l’expedient.

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total de 
3.747.380,51€.

Santa Coloma de Farners,  25 de febrer de 2014 

El president Davant meu
El secretari accidental

Salvador Balliu Torroella Francesc Armengol Aymerich

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

El Ple es dóna per assabentat
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3. PROPOSTES D’ACORD

3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. José Antonio Rodríguez 
Gragera  (PRP2014/48)

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 ANTONIO RODRÍGUEZ GRAGERA

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 Antonio Rodríguez Gragera: Sí ho juro.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

3.2. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Enric Nualart Capdevila   
(PRP2014/49)

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:

ENRIC NUALART CAPDEVILA

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”
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Sr. Enric Nualart Capdevila: Sí ho prometo

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

3.3. Presa de possessió de nova consellera comarcal: Sra. Isabel Lozano i Ruiz   
(PRP2014/56)

Exp. núm.: 2011/2361

En primer lloc prendrà possessió del càrrec de consellera la següent persona de la 
qual la Junta Electoral ha enviat la credencial, i ha formulat les declaracions del 
registre d’interessos:

ISABEL LOZANO I RUIZ

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”

Sra. Isabel Lozano i Ruiz: Per imperatiu legal ho prometo

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

3.4. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Jordi Jaldón Juan    
(PRP2014/62)

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:

JORDI JALDÓN JUAN

32

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

6d895b4827f446b4880225829d06f064001



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. Jordi Jaldón Juan: Sí ho juro

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

3.5. Aprovació del reglament del servei de menjador escolar. Curs 2014-2015   
(PRP2014/61)

Exp. núm.: 2014/200

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya duu a terme la gestió dels serveis educatiu de menjador 
escolar. Cal actualitzar el reglament del servei de menjador i actualitzar el preu a les 
necessitats i característiques del curs.

Fonaments de dret

El decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, estableix, entre 
altres, i específicament en el seu article 30 que “es poden corregir i sancionar, els 
actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes 
greument perjudicials per a la convivència...realitzades per l’alumnat...en els serveis de 
menjador i transport escolar”.

En aquest sentit, és necessari aprovar el reglament per als usuaris i famílies que fan 
ús del servei de menjador escolar.

Acords

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

Primer. Aprovar en caràcter inicial el reglament del servei de menjador escolar del 
Consell Comarcal de la Selva.
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Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica 
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les 
persones interessades puguin presentar les al.legacions, els suggeriments i les 
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es 
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre.

ANNEX

Article 1.- És objecte d’aquest reglament la regulació del servei de menjador escolar 
prestat pel Consell Comarcal de la Selva en centres d’educació infantil i primària.

Article 2.- El menjador escolar té el caràcter de servei complementari i necessari del 
centre i pretén donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per 
raó de la seva situació laboral, professional o personal, especialment les d'aquelles 
que estan en situació desfavorida, demanen la prestació en els centres docents del 
servei de menjador escolar en el període interlectiu del migdia. 

Article 3.- L'objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i 
educatiu, és cobrir les necessitats nutritives d’infants i joves i l'adquisició d'hàbits 
socials, alimentaris, d'higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en els 
centres docents.

CAPITOL II.- USUARIS

Article 4.- Són usuaris d’aquest servei els alumnes d’educació infantil,  primària i 
secundària de la comarca que utilitzin el menjador escolar dels centres gestionats pel 
Consell Comarcal de la Selva. Els usuaris poden tenir una de les següents condicions:

1.- Fix.- Són aquells que utilitzen el servei de manera regular durant com a mínim tres 
dies la setmana (o els dies que hi hagi menjador en el cas de secundària).
2.- Esporàdics-  Són aquells que utilitzen el servei només alguns dies decidits per les 
famílies al llarg del curs. 

Són també usuaris del servei el personal docent i no docent del centre.

CAPITOL III.- ALTES, BAIXES I ABSÈNCIES

Article 5.- Els usuaris fixes tenen la obligació de inscriure’s al servei per tal de poder 
fer-ne ús. Els usuaris esporàdics no és necessari que s’inscriguin i poden fer ús del 
servei adquirint el corresponent tiquet diari.
 
El nombre d’inscripcions vindrà limitat a la capacitat del menjador escolar del centre i 
als torns que s’hi puguin fer. En tots els casos es procurarà acceptar totes les 
inscripcions que es formalitzin en els terminis previstos en aquest reglament; però no 
es pot garantir que en tots els centres es puguin acceptar noves altes fora d’aquest 
termini.
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Igualment, els usuaris esporàdics només seran acceptats amb les condicions que 
s’estipulin en aquells centres que tinguin capacitat i mitjans suficients per atendre’ls. 
Per norma general es procurarà restringir els usuaris eventuals  als casos d’urgència. 
Aquesta restricció s’aplicarà de comú acord entre el Consell Comarcal i el consell 
escolar del centre i serà comunicada als possibles usuaris.

Article 6.-  Inscripció: Les inscripcions dels usuaris fixes cal formalitzar-les en el 
moment de matricular l’alumne al centre i com a data límit, per al curs 2014/15,  el 13 
de juny de 2014. 

Cada usuari haurà d’omplir  el model formalitzat preparat pel Consell Comarcal de la 
selva i l’empresa adjudicatària del servei que es facilita a cada centre, amb les dades 
que s’especifiquen, i haurà d’anar autoritzat pel pare, mare o tutor. 

Cada nova inscripció ha d’anar acompanyada de manera imprescindible, de les 
fotocòpies del DNI o passaport  del titular i de la llibreta o compte corrent on s’han de 
cobrar els rebuts.  

Article 7. Modificacions: Cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les 
dades, cal que el pare, mare o tutor de l’usuari comuniqui per escrit les modificacions 
al servei d’administració del menjador escolar. 

En els casos d’alumnes de nova incorporació als centres, que no puguin donar-se 
d’alta abans, s’acceptaran altes per començar el curs fins al 4 de setembre. En 
aquests casos es cobrarà el primer rebut el dia 15 de setembre.

Article 8.- Baixes: Les baixes definitives es tramitaran per mesos sencers, i es 
comunicaran per escrit com a mínim deu dies abans d’acabar el mes. En cas de baixa, 
l’usuari no podrà tornar a quedar-se com a fix durant el mateix curs escolar, sense 
justificació.

Article 9.- Absències.- L’empresa gestora del servei abonarà les absències al servei de 
menjador, en tots els centres i nivells en els casos que hi hagi una justificació avisada 
per escrit amb 24 hores d’antelació També s’abonaran com a baixes justificades les 
que afectin tot el centre o uns cursos determinats (festius locals, colònies, 
excursions,...). Igualment, en els casos que un usuari de menjador hagi de causar 
baixa al centre durant un mínim de cinc dies per vacances o altres qüestions familiars, 
es retornaran aquests dies com a faltes justificades sempre i quan hagin estat 
degudament sol·licitades amb antelació. En cas de malaltia o absències no avisades 
amb antelació, la baixa del primer dia es considerarà no justificada i només es 
retornarà, si s’escau, a partir del segon dia de baixa consecutiva, sempre i quan s’hagi 
aportat el full de justificació de baixa.
Cada curs l’empresa abonarà un màxim de tres absències no justificades (una per 
trimestre)

Les justificacions escrites s’han de lliurar a l’administrador/a del servei de menjador del 
centre al llarg del mateix mes en el qual l’usuari hagi faltat al menjador. 

Article 10.- En els centres dels municipis turístics de la comarca, previ acord del 
consell escolar, s’establirà un règim de “vacances”, entre els mesos de novembre i 
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febrer per tal que aquelles famílies que ho sol·licitin amb antelació puguin excloure els 
usuaris del servei de menjador escolar. En aquest cas les absències, que s’hauran de 
fer seguides, es consideraran justificades i en aquests mesos no es cobrarà el rebut.

CAPITOL IV.- PREUS DEL SERVEI I COBRAMENT

Article 11.- El preu del servei de menjador s’aprova cada curs pel Consell Comarcal de 
la Selva. Les tarifes són diferents en el cas d’usuaris esporàdics i fixos. També hi ha 
preus diferents per a mestres i segons el tipus de centre.

Els ajuts individuals de menjador, en el cas d’alumnes usuaris de menjadors gestionats 
pel Consell Comarcal de la Selva, només s’aplicaran als alumnes fixos.

Article 12.- El cobrament dels preus dels usuaris fixes es regirà per les següents 
regles:

1.- Es farà el cobrament del preu del servei per mitjà de rebuts que es giraran per 
domiciliació bancària els primers deu dies  de cada mes a partir del mes de setembre 
i fins la fi del curs escolar. Cada rebut correspon als dies de servei descomptant les 
festes locals o de lliure elecció de cada centre. A aquest efecte és necessària la 
prèvia inscripció en el servei de conformitat amb les normes del capítol III. 

En les llars d’infants i centres amb calendaris diferents de l’escolar general 
s’aplicaran els rebuts mensuals necessaris fins al cobrament dels dies reals de 
servei.

2.- En el cas d’inscripcions formalitzades fora de termini per causes extraordinàries, 
el cobrament es farà la data prevista, l’u del mes següent a la de l’inici del servei. En 
aquest rebut s’inclouran a més dels dies del mes que pertoca, els dies del mes 
anterior en els quals l’alumne hagi fet ús del menjador. (Per exemple, si un alumne 
s’inscriu tard i comença al menjador el 20 de setembre, l’u d’octubre se li cobrarà un 
rebut pels 21 dies d’octubre més l’import del dies de setembre que hagi fet ús del 
servei. )
 
3.- L’import de les absències justificades es reintegrarà als usuaris en el rebut del 
mes immediatament posterior a aquell en el que s’hagi produït la baixa. A final de 
curs es reintegrarà en una transferència bancària les absències corresponents al 
mes de juny.

4.- En el cas que l’usuari sigui beneficiari d’alguna ajuda de menjador escolar el preu 
del rebut es modificarà automàticament d’acord amb l’ajut concedit. En el rebut s’hi 
reflectirà  l’aplicació de la beca  corresponent. 

Article 13.- El cobrament als usuaris eventuals es farà a través de la venda de tiquets 
als caixers automàtics de “La Caixa” distribuïts per la comarca. Els tiquets es podran 
adquirir  qualsevol hora en aquests punts i en el nombre que ho desitgi l’usuari sense 
cap recàrrec, encara que no sigui client de l’entitat bancària, ja que es podran adquirir 
amb una targeta de crèdit de qualsevol entitat. 
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L’usuari haurà de lliurar el tiquet adquirit a la persona administradora del servei de 
menjador del centre educatiu el dia que vulgui utilitzar el servei. Als centres no es 
vendran tiquets i es posarà a disposició dels usuaris uns fulls de crèdit per atendre els 
casos d’urgència excepcional.

Article 14.- Les famílies que tinguin algun deute pendent pel concepte de menjador 
escolar amb el Consell Comarcal de la Selva hauran de regularitzar prèviament la seva 
situació abans de la nova utilització del servei.

Per garantir l’eficiència del sistema, es controlarà estrictament el pagament i no 
s’admetran retorns no justificats de rebuts. Els usuaris que deixin d’abonar alguns dels 
rebuts hauran de regularitzar la seva situació i  només podran quedar-se a menjador 
abonant cada dia l’import del menú com si fossin esporàdics.

CAPITOL V.- INCIDÈNCIES, QUEIXES I RECLAMACIONS

Article 15.- Totes les incidències, queixes o reclamacions relatives al servei de 
menjador escolar s’han de presentar al Consell Comarcal de la Selva per escrit, 
omplint totes les dades necessàries per identificar el fet i l’autor de l’escrit. A la web del 
Consell comarcal es penjarà un model per efectuar aquestes notificacions. Per 
qüestions relacionades directament amb l’administració o cobrament del servei es 
poden dirigir a l’empresa que gestioni el menjador a través de l’administradora de cada 
centre.

Atesa la voluntat de mantenir un servei d’acord amb les necessitats  i exigències dels 
pares  i usuaris, es demana el màxim de concreció en aquests escrits, per poder 
atendre adequadament la petició i posar els mitjans per resoldre la incidència o 
reclamació. Si s’escau, especifiqueu el dia i lloc del fet i la persona o persones que hi 
van intervenir. Les notificacions que no es facin per escrit no es tindran en compte, així 
com les que no portin totes les dades que es demanen en el full.

CAPITOL VII.- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

Article 16.- Coincidint amb el procés d’inscripció, el Consell Comarcal  de la Selva 
convoca uns ajuts individuals de menjador destinades a famílies amb necessitats 
socioeconòmiques greus. Els barems per a la concessió d’aquestes ajudes tenen en 
compte la situació econòmica, familiar i social de cada sol·licitant.

Els imports dels ajuts per cada curs es determinaran a les bases de la convocatòria. 

CAPITOL VIII.- REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

Article 17.- El consell escolar de cada centre aprovarà el pla de funcionament del 
servei de menjador escolar, que serà elaborat per l’equip de monitoratge del menjador 
escolar d’acord amb les característiques de cada escola, i amb la col·laboració de 
l’equip directiu. El pla de funcionament recull la normativa específica relativa als 
horaris, activitats que desenvoluparan els monitors, espais a utilitzar, torns que es 
realitzen, etc. de cada menjador escolar. Les ràtios, preus, horaris del servei, i altres 
regulacions relacionades amb el cost del conjunt del servei vindran delimitats per les  
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prescripcions del Consell Comarcal de la Selva d’acord amb el contracte d’adjudicació 
del servei

Igualment, el pla de funcionament ha de preveure el règim de disciplina que s’aplica en 
cada centre. Per norma general i per al coneixement dels usuaris  cal tenir present que 
el comportament dels comensals ha de mantenir-se en els nivells d’educació, civisme i 
respecte als companys que s’exigeix a la resta de la jornada escolar. Les faltes que 
s’esdevinguin en l’horari de menjador escolar seran sancionades seguint la normativa 
pròpia de cada centre i podran ser proposades tant per la direcció del centre com pel 
Consell Comarcal de la Selva. L’aplicació de les mesures de disciplina, en casos 
d’especial gravetat, poden comportar l’exclusió temporal o definitiva, dels usuaris 
infractors.

Article 18. Atenent al que diu l’article 33 del decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets 
i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya., s’entendran com a conductes contràries a les normes de 
convivència del menjador escolar les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència al menjador.
b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 
escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 
menjador escolar.
d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra usuaris o personal del 
menjador escolar
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències, o del material
del menjador escolar o d’alguna dependència del centre.

Article 19 Els plans de funcionament dels menjadors escolars poden concretar 
aquestes conductes, sempre tenint en compte que no han de tenir la gravetat de les 
descrites  a l’article 22.

Article 20
1 Les mesures correctores que els pla de funcionament del menjador escolar poden 
preveure són les següents:
a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant del o la coordinador/a de monitoratge del 
menjador
c) Privació del temps d’esbarjo en menjador escolar.
d) Amonestació escrita.
e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o 
la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres 
membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà 
prolongar per un període superior a dues setmanes, durant l’horari de menjador 
escolar.
f) Suspensió del dret a ser usuari del menjador escolar durant un període d’un a cinc 
dies.
La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), i f), de l’apartat
anterior s’han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan 
aquests són menors d’edat.
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Article 21
L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a:
a) Qualsevol monitor o monitora del menjador escolar, escoltat l’alumne o l’alumna, en 
el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article 
anterior.
b) La coordinadora de monitors del menjador, escoltat l’alumnat, en el supòsit de la 
mesura correctora prevista a la lletra d) de l’article anterior.
c)El gerent del Consell Comarcal, en el supòsit de les mesures correctores previstes a 
les lletres e) i  f).

Article 22
Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts 
seguidament, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el 
menjador escolar:
a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat
escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l’article 18.
b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat del menjador escolar.
c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat del menjador 
escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques
personals, socials o educatives.
e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, 
del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat 
educativa i del menjador escolar.
f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 
activitats del menjador escolar.
g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa i del menjador del centre.
h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència en el menjador escolar del centre.

Article 23
La sanció que pot imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’article anterior 
és la suspensió del dret a fer ús del servei de menjador escolars en un període que no 
pot superar el que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

Correspon al gerent del Consell Comarcal de la Selva la competència per imposar les 
sancions previstes en aquests articles. La instrucció del procediment seguirà els 
tràmits establerts per la normativa de règim local, i en tot cas es comunicarà al centre 
la incoació del procediment i les sancions imposades. 

Esmenes

El Ple per acord unànime acorda esmenar el següent apartat de l’article 9 relatiu a les 
absències:
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On diu: 

“Article 9.- Absències.- L’empresa gestora del servei abonarà les absències al servei 
de menjador, en tots els centres i nivells en els casos que hi hagi una justificació 
avisada per escrit amb 24 hores d’antelació”

Ha de dir:

“Article 9.- Absències.- L’empresa gestora del servei abonarà les absències al servei 
de menjador, en tots els centres i nivells en els casos que hi hagi una justificació 
avisada per escrit, per correu electrònic, o per telèfon durant el dia anterior.” 

Intervencions

La Sra. Figueras explica les modificacions del reglament. En particular l’art. 9 que fa 
referència a les absències del servei de menjador que seran abonades per l’empresa 
sempre que s’avisi amb 24 hores d’antelació. Es un acord consensuat entre els pares i 
la empresa.

També s’abonaran les baixes per qüestions familiars avisades amb antelació. En cas 
de malaltia no avisada només es retornarà l’import a partir del segon dia. Es fixa un 
màxim d’abonament de fins a tres absències no justificades

El Sr. Nogué pregunta perquè es fixa un termini estricte de 24 hores.

La Sra.  Figueras exposa que quan es preveu que l’endemà l’alumne no farà ús del 
menjador cal avisar-ho. Es fixa un dia d’antelació en funció de la organització de la 
empresa per a la preparació del menjar.

El Sr. Nogué exposa que no queda clar el terme “24 hores”. Caldria posar “el dia 
anterior”.

La Sra. Figueras expressa que les AMPA’s estan d’acord en aquest tema.

El Sr. Nogué entén que fer pagar als usuaris per avançat no es de rebut i que es tracta 
d’una decisió política.

El Sr. Balliu exposa que es tracta d’un nou contracte que beneficia tant a pares com a 
l’empresa i fa esment a que la forma de pagament ja estava prevista en les bases de 
licitació del concurs.

També posa de manifest que els ajuntaments donen serveis que ja es paguen per 
avançat. Te avantatges en el sentit d’assegurar la seva utilització i per altra banda, 
també, inconvenients en el sentit de costar més de cobrar si es fa a períodes vençuts.

El Sr. Nogué pregunta que si es paga per avançat no pot significar un menor control 
sobre el funcionament de l’empresa ?
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La Sra. Figueras explica que e l que sí que afecta al menú diari és el nombre d’usuaris 
que fan ús del servei. I el que es busca es garantir la millor organització i el millor 
servei. I sempre es garanteix el retorn als usuaris dels dies no utilitzats.

El Sr Nogué exposa que amb aquest sistema de pagament a l’avançada es demana 
als pares que facin de banc a l’empresa.

La Sra.  Figueras exposa que la Llar d’Infants de Sils també funciona amb el pagament 
avançat. I es retronen els diners dels dies no utilitzats. Es un sistema que durant vint 
anys ha aportat una experiència de bon servei.

El Sr Nogué exposa que e s va dir que s’utilitzava aquest sistema per poder tenir 
liquiditat.

El Sr. Ballliu diu que els ingressos es reverteixen en millorar el funcionament, la 
qualitat, el control i les beques del servei. (700.000 €).

El Sr. Nogué diu que el reglament de funcionament actual es podria canviar si hi 
hagués voluntat de fer-ho.

El Sr. Balliu assenyala al Sr Nogué que diu el contrari d’allò que es porta a terme en el 
seu municipi.

La Sra. Rosique exposa que l’experiència ens diu que, en temps anteriors, ja hi havia 
queixes. I l’anterior President del Consell ja en va formular a l’empresa.
També les monitores es van queixar a l’empresa i van aconseguir unes millores.
No troba correcte que el President barregi assumptes que corresponen al municipi de 
Sils amb els temes que planteja el Sr Nogué com a membre del Consell Comarcal.

La Sra. Figueras entén que han quedat prou justificades les raons de tipus social, 
tècnic i  econòmic que juntament amb la experiència avalen el bon servei que s’està 
prestant. També els Serveis Territorials coneixen aquest tema. Pensa que no cal parlar 
de voluntat política.

El Sr. Orobitg exposa que es van demanar Informes tècnics els quals recomanaven fer 
ús del sistema de cobrament per avançat. El grup de ERC hi dona suport doncs s’ha 
constatat el bon funcionament i aquesta es la realitat.

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

Vots a favor: 17

Vots en contra: 10

Abstencions: 3
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3.6. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes individuals de menjador 
escolar. Curs 2014-2015  (PRP2014/58)

Exp. núm.: 2014/169

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya duu a terme la gestió dels ajuts individuals de menjador. 
Cada curs cal actualitzar l’ordenança que regula la concessió d’aquestes ajudes 
d’acord amb les previsions i calendari escolar. També cal utilitzar els barems de 
concessió d’acord amb els increments del nivell de vida. Des del Departament 
d’Ensenyament han suggerit l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir-
ne continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells de Catalunya.
D’acord amb la proposta que ens ha passat del departament hem elaborat les bases 
annexes.

Fonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança 
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents 
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partida 
pressupostària 44.32001.48000 i 44.32001.48001
Les sol·licitud podran presentar-se fins el dia 13 de juny de 2014 al centre d’educació 
públics o concertats en el qual assisteixin els possibles beneficiaris, o bé a la oficina de 
registre d’entrada del Consell Comarcal de la Selva.

Acords

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2014-2015 que s’annexen i que inclouen les propostes 
fetes pel Departament d’Ensenyament.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica 
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les 
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les 
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es 
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi 
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província.
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Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador escolar per atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als 
alumnes d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle, als qual no 
correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin escolaritzats en centres docents 
públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2014-2015. En el cas de 
presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà 
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases dels ajuts de menjador escolar. Curs 2014/15

1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de menjador als alumnes 
escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil 
en centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, o concertats de la 
comarca de la Selva, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, per al curs 
escolar 2014/2015.

2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes 
establertes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

3. Beneficiaris i requisits
3.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats per al curs 2014-2015 
en ensenyaments obligatoris i educació infantil en centres docents públics de titularitat 
del Departament d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva, als quals 
no correspongui la gratuïtat del servei.

3.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:
a) Podran sol•licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l’alumnat 
al qual es refereix l’apartat anterior.
b) Els alumnes hauran de ser usuari fix del servei de menjador.
c) Podran gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres 
administracions públiques o ens públics o privats. En cap cas, l’import dels 
ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.
d) Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació 
que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.
e) Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició 
de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts  a l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat pel Consell 
Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es podrà recollir al 
mateix Consell Comarcal i a la pàgina web de la institució www.selva.cat.
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Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, aquest es formularà en un 
únic imprès sempre que els alumnes estiguin matriculats en el mateix centre. 
En un mateix document es formalitzaran les peticions d’ajuts de menjador i de
transport escolar

4.2 Els professionals dels serveis socials de cada municipi tindran un procés propi per 
formalitzar les peticions, a través dels mecanismes coordinats amb el Consell 
Comarcal de la Selva.

4.3 Per tal de ser admesa la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació 
bàsica:

- Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat.
- Declaració del nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el 
mateix domicili indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun 
d’ells.
- La presentació de la sol·licitud implica I’autorització, de tots i cadascun dels 
membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament 
d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la 
renda i patrimoni familiar.

4.4 Documents obligatoris:
- Model normalitzat de sol·licitud
- Certificat de convivència
- Relació dels membres de la unitat familiar per al creuament.
- NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de 
família.
- Qualsevol document que acrediti situacions susceptibles d’obtenir 
puntuacions complementàries (veure punt 10)

4.5 Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació
procedent, es poden presentar a:

a) Als centres docents on es preveu que estigui matriculat l’alumne/a el curs 
2014/15 o
directament al Consell Comarcal de la Selva,
b) Si l’ajut es tramita a través dels serveis socials la gestió s’efectuarà 
directament des d’aquests professionals mitjançant el programari telemàtic 
específic.

El termini de recepció de sol·licituds està comprés entre l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP i el 13 de juny de 2014, en la primera convocatòria. Per 
a alumnes d’incorporació tardana s’obrirà un nou termini al mes de setembre segons 
calendari.

5. Tramitació
5.1 El Consell Comarcal de la Selva revisarà les sol·licituds i la documentació 
presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat, 
que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a valorar les sol·licituds d’acord 
amb els barems de les presents bases.

5.2 En el supòsit que les dades siguin incompletes, no es valoraran les que no es 
presentin o es valoraran atenent només a aquella informació degudament acreditada.
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5.3 Si manca informació obligatòria per a la identificació del sol·licitant es requerirà a 
l’interessat per tal que la presenti en el termini màxim de quinze dies. Cas que 
transcorregut aquest termini no s’hagin esmenat les mancances es considerarà que 
desisteixen de la seva petició i s’arxivarà sense cap més tràmit.

6. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar.
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres 
computables els progenitors, si escau, el/Ia tutor/a o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc 
anys que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el 
càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que 
justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat 
municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre 
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, 
tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda 
familiar.

7. Quantia dels ajuts
7.1 L’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida 
pressupostària vinculada a l’addenda del conveni amb el Departament d’Educació.
En la primera convocatòria, que resoldrà els ajuts sol·licitats fins al juny del 2014, 
només es podran adjudicar beques per un import que arribi al 75% del total de 
l’addenda prevista al conveni amb el Departament d’Ensenyament.

7.2 La quantia individual de l’ajut es determinarà en funció del nombre total de dies 
lectius del curs escolar amb servei de menjador, per una quantitat fixa de 3€ per dia, 
tal i com es regula a l’addenda del conveni entre el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal de la Selva. 

7.3 En situacions socials o econòmiques molt greus, ben acreditades documentalment, 
la quantia de l’ajut pot arribar a 4,5€/dia d’ús del menjador escolar i fins al 100% del 
seu cost. Igualment, en casos excepcionals, previ informe dels serveis socials que ho 
justifiqui, es podrà  autoritzar la compactació dels ajuts per a determinats dies en una 
mateixa setmana.

7.4 El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre docent de l’alumne 
beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent 
al període pel qual es fa l’abonament durant els quals l’alumne hagi fet ús efectiu del 
servei, a partir de la data especificada en la notificació de la concessió de l’ajut. El 
director/a del centre haurà de comunicar trimestralment al Consell Comarcal el nombre 
de menús i nom dels comensals que han gaudit dels ajuts.
En el cas de gestió de menjador a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, o empresa 
designada pel mateix Consell, l’abonament de l’ajut es farà automàticament amb el 
rebut mensual de cada beneficiari.
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8. Concessió dels ajuts
8.1. La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta 
convocatòria, prèvia valoració efectuada per una comissió de valoració de l'àrea 
d’educació designada pel president, que presentarà una proposta de concessió dels 
ajuts, d'acord amb les puntuacions i barems que s'esmenten en aquestes bases.
Segons el nombre de punts atorgats en els barems esmentats, es concediran les 
ajudes amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a 
beques i de les puntuacions de cada petició. 

8.2. Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de 
resolució, la presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament 
dels esmentats ajuts.
L’esmentada resolució, que es trametrà als serveis socials, ajuntaments i centres 
afectats, inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import 
adjudicat i la relació de l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una 
valoració de mèrits que li permeti obtenir l’ajut. 

8.3 En els casos de reclamacions o peticions fora del primer termini, la beca tindrà els 
efectes d’aplicació a partir del dia que especifiqui la resolució.

8.4 Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració. 

8.5. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en 
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.

8.6. El pagament dels ajuts als centres que no tinguin el servei de menjador escolar 
concertat amb el Consell Comarcal es realitzarà en tres terminis coincidint amb els 
abonaments que es facin efectius des del Departament d’Ensenyament d’acord amb 
l’addenda signada amb el Consell Comarcal. El tercer pagament es calcularà i farà 
efectiu prèvia justificació del curs escolar. La justificació d’aquest últim pagament els 
centres la trametran al Consell Comarcal abans del 30 de juny de 2014.

9. Criteris i barems per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament deis ajuts individuals de menjador es tindrà, en compte la puntuació 
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan 
s’escaigui, les situacions especifiques que pugui acreditar la família i la valoració 
específica dels serveis socials, d’acord amb els criteris següents.

9.1  Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 60 punts. La baremació s’establirà 
d’acord amb el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 60 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es 
calcula establint la proporció següent:  60 * (renda límit - renda familiar) / renda 
límit.

La renda límit es calcula a partir de la següent fórmula: 1,5 *lRSC + (1.500,00 EUR x 
(MUF-1)), en la que IRSC és l’índex de renda de suficiència de Catalunya i MUF, 
Membres de la unitat familiar per a la qual es demana l’ajut
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9.2 Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà 
per l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a 
continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de 
l’organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general: li correspon 1,5 punts.
- Qualificació de família nombrosa especia: li correspon 2 punts.
- Condició de monoparentalitat: la família esta formada pel pare/mare sol/a amb 
infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella: li correspon 1,5 
punts.
- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar: li correspon 1,5 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de fins a un 33%: li correspon 
1,5 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%:li correspon 
3 punts.
- Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques: 
li correspon fins a 3 punts.
- Distància i durada del desplaçament des del domicili on resideix l’alumne 
durant el curs escolar al centre: li correspon fins a 4 punts.

9.3 Valoració per part dels Serveis socials per necessitat social greu.
Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 25 punts. En aquest cas 
serà preceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, 
mitjançant els quals s’acreditarà l’existència d’una necessitat social greu d’aquesta 
família i que l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc 
d’exclusió social. Les valoracions seran d’entre 10 i 25 punts segons el grau de risc 
social. 

9.4 Càlcul de la renda familiar.
El  Consell Comarcal  o en el seu defecte el Departament d’Ensenyament  calcularà la 
renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici de 2013 de cada 
un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol 
naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la 
manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de 
l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials 
corresponents als anys 2009 a 2012, i el saldo net negatiu de rendiments de 
capital mobiliari de 2009, 2010, 2011 i 2012 a integrar a la base imposable.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos 
propis i no hagin presentat declaració per Impost sobre la renda de les persones 
físiques, se seguirà el procediment descrit en el punt primer descrit a la lletra a), i del 
resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
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b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus 
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius caldrà aportar la següent 
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

-Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la 
Seguretat Social.
-Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de 
la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
-Les persones que percebin la Renda Mínima d’inserció: certificat acreditatiu 
actualitzat.
-Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva 
quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà 
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació referent que serà valorada per la 
Comissió d’adjudicació.

c) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, 
és el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres 
computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals.

d) Cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments 
caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, 
expedida pels organismes competents per tal de determinar la renda familiar, els 
rendiments patrimonials i el volum de negoci.

9.5 Llindars de renda, volum de negoci i capital mobiliari i import dels ajuts

a/ Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no 
supera l’índex de llindar de renda, es concedirà un ajut de 3€ per dia del servei de 
menjador.
El llindar de renda s’estableix així: IRSC + (1.000,00 EUR *(MUF-1)
A tall d’informació, l’IRSC de Catalunya per al 2014 és de 7.967,73€/any o 569 al mes.

b/ Si el llindar de renda és inferior al 60% del càlcul anteriors i s’acredita una puntuació 
de 16 punts o més en els apartats 9.2 i 9.3, l’ajut serà del 100% del cost del servei de 
menjador, sense superar l’import màxim establert pel Departament d’Educació.

c/ Si el llindar de renda supera 1,5 cops el càlcul inicial  i no hi ha altres factors 
soicoeconòmics a valorar, es denegarà l’ajut.

d/ Les rendes que oscil·li entre els valors 1 i 1,5 dels càlculs anteriors  es concediran o 
denegaran d’acord amb la puntuació total que obtinguin en els diferents  ítems a 
valorar.

e/ El llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb un 
volum de negoci no superior a 155.000,00€ Calculat sumant els volums de negoci de 
tots els membres computables de la unitat familiar.

f/ Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars: en 
què la suma de tots als rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net 
positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres 
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computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o 
rehabilitació de la vivenda habitual i, en e! seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no 
superi 1.700,00€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ 
dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, 
rifes o Combinacions aleatòries.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa 
la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de 
desembre de 2013.

10 Documentació complementària
Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària cal 
aportar la documentació que s’escaigui:

a) Acreditació de situacions especifiques de la unitat familiar (àmbit de  Valoració 9.2
- Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent.
- Monoparentalítat: s’acreditarà mitjançant el Carnet vigent.
- Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció 
General d'Atenció a la i l’Adolescència.
- Dìscapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: s’acreditarà 
mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat (CAD) dei Departament de Benestar i Família, o pels 
organismes Competents. d'altres Comunitats autònomes.

b) Valoració per part dels Serveis social per necessitat social! greu (àmbit de valoració 
9.3)
Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la 
sol·licitud indicant per quins sen/els socials són ateses. Els professionals de Serveis 
socials indicaran els factors socials a tenir en compte i la valoració que s’escaigui 
d’acord amb el coneixement i/o estudi de l’entorn del sol·licitant

11. Justificació dels ajuts
11.1. Per aquells beneficiaris que assisteixin a centres on presta el servei de menjador 
el Consell Comarcal, la justificació de l’ajut es realitzarà a través del control 
d’assistència del propi servei. En el cas de beneficiaris que assisteixin a centres on el 
servei de menjador no es presta pel Consell Comarcal la justificació es farà pel centre, 
que trametran al Consell Comarcal abans del 30 de juny certificat dels serveis. En cas 
contrari s’abonarà al centre l’import que correspongui d’acord amb la mitjana d’usuaris 
dels centres de la comarca.
11..2. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració.
11.3. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en 
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol•licitades.

12. Terminis de tramitació
El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de menjador per al curs 2014/15 
serà el següent:
- 13 de juny: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.
- 31 de juliol: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts individuals de menjador i
transport i tramesa de les resolucions a les escoles i interessats.
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- 3 d’octubre: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.
- 28 de novembre: resolució noves peticions.
- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2015 s’aniran resolent les 
reclamacions i peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació 
d’aquests ajuts dependrà sempre de la disponibilitat pressupostària.  

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Els ajuts individuals pel menjador escolar s’atorgaran en funció dels criteris i els 
barems establerts pel departament de Ensenyament . L’objectiu es poder prendre en 
consideració tant la situació econòmica com també el context familiar i social de les 
famílies. Es deixa un 15% del barem a l’Informe valoratiu que faci la treballadora social 
si s’escau.

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

Vots a favor: 23

Vots en contra: 0

Abstencions: 7

3.7. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar individual. 
Curs 2014-2015 (PRP2014/59)

Exp. núm.: 2014/171

Antecedents

L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de la Selva ha emès una proposta de bases
per a la concessió d’ajuts de transport individual pel curs 2014-2015, en règim de 
concurrència competitiva.

Fonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents 
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partida 
pressupostària 44.32002.48001 per un import 12.000 euros.
La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2014 al 
consell comarcal la relació global de sol·licitants.
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Acords

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial la ordenança reguladora de les bases per a la 
concessió d’ajuts de transport individual per al curs 2014/2015 redactada en els termes 
que consten a l’annex.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica 
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les 
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les 
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es 
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi 
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província.

Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts de transport individual 
per als alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària de la 
comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan 
aquest centre sigui pertinent d’acord amb el mapa escolar. En el cas de presentar-se 
reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà temporalment el 
període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases dels ajuts a transport escolar individual a la 
comarca de la Selva per al curs 2014/15

1. Objecte i vigència
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de
desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundària 
obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 
14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.

2. Destinataris
2.1. Poden sol·licitar ajut:
2.1.1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària 
de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan 
aquest centre sigui el pertinent d'acord amb el mapa escolar. 
Quan tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, la distància es 
comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esmentat transport.
2.1.2. I els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres escolars públics i 
privats concertats de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport 
escolar col·lectiu.
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2.2. En tots els casos, l’alumne/a sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el 
centre escolar d’adscripció o en el centre més proper al seu domicili, d’acord amb 
l’etapa escolar que estigui cursant; o bé, en un altre centre escolar quan així hagi estat 
proposat pel Departament d’Ensenyament.

3. Procediment
3.1. El Consell Comarcal publicarà l’edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el 
BOP, DOGC (en extracte) i en el tauler d’anuncis del consell comarcal pel termini de 
20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública; així mateix, n'informarà a la 
direcció de les escoles, instituts i centres d’educació especial.
3.2. La direcció del centre, prèvia aprovació del consell escolar del centre, presentarà 
la relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut individual de desplaçament del seu 
centre al registre d’entrades d’aquest Consell Comarcal.
El Consell Comarcal aprovarà la relació amb els imports que corresponguin d’acord 
amb la dotació establerta pel Departament d’Ensenyament i ho comunicarà als centres 
per tal que hi hagi ratificació de petició pels pares o tutors i confirmació de l’assistència 
al centre educatiu.
L’ajut es concedirà atenent a la distància del domicili al centre escolar.
La sol·licitud serà única pel total de germans que vagin al mateix municipi, encara que 
tinguin nivell educatiu diferent.
La quantia de l’import dependrà de la dotació establerta pel Consell Comarcal d’acord 
amb l’addenda emesa pel departament d’Ensenyament. Els alumnes de transport 
obligatori (que s’hagin de desplaçar de municipi) tindran un import superior als 
alumnes no obligatoris.

4. Sol·licituds
4.1. La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2014 al 
consell comarcal la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de desplaçament, 
amb indicació de les dades dels alumnes i tutors i distància del domicili a 
l’escola/institut/centre d’educació especial, segons model que es publicarà al web del 
Consell Comarcal de la Selva.
4.2. El Consell Comarcal avaluarà les peticions i atorgarà provisionalment els ajuts i 
comunicarà les famílies la resolució amb petició expressa de l’acceptació de l’ajut. 
4.3 La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de 1 de juny de 2015 al 
consell comarcal la confirmació de la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de 
desplaçament, amb indicació de les dades dels alumnes i dies que ha acudit al centre
4.3. El Consell comarcal de la Selva ingressarà a les famílies els imports que se’ls 
atorgui en el compte corrent facilitat per les famílies, abans de finalitzar el curs 
2014/15.

5. Criteris d’adjudicació
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les sol·licituds
presentades, l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal emetrà dictamen respecte al nombre i la quantia dels ajuts a concedir, a 
partir del següents criteris:
- Condició d’alumne/a d’educació especial
- Estar escolaritzat en un municipi diferent al del seu domicili (transport obligatori)
- La distància del domicili al centre o a la parada més propera del transport escolar 
col·lectiu que l’alumne/a utilitzi
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6. Atorgament
L’atorgament o denegació de les ajudes es farà mitjançant un decret de la Presidència 
una vegada valorades totes les sol·licituds d’acord amb els criteris especificats en la 
base cinquena i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de 
l'addenda econòmica pel curs 2014/2015 del conveni signat entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva per a 
la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la 
gestió dels ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques i altres prestacions en matèria d’educació.
- Es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a tots els interessats.
- En cap cas, la quantia global que el consell comarcal destinarà a ajuts individuals de 
desplaçament sobrepassarà l’import transferit per aquest concepte pel Departament 
d’Ensenyament.

7. Revocació
En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de les 
condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el 
consell comarcal podrà revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia.

8. Protecció de dades
Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Consell 
Comarcal de la Selva i s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració i per fer 
arribar informació de les seves activitats i serveis. En qualsevol moment, la persona 
interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de 
les seves dades, tot adreçant-se a la Presidència del Consell Comarcal.

9. Acceptació de les bases
La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases.

10. Bases addicionals
10.1 Si algun dels sol·licitants d’ajut individual de desplaçament té concedit algun altre 
ajut per aquest mateix concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci 
constar a la sol·licitud.
El consell comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol 
dels procediments que estimi oportú als efectes de comprovar si s’ha rebut alguna 
altra ajuda per aquest concepte objecte d’aquesta convocatòria. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Els ajuts individuals pel Transport escolar s’atorgaran en funció dels criteris i els 
barems establerts pel departament de Ensenyament . L’objectiu es poder prendre en 
consideració tant la situació econòmica com també el context familiar i social de les 
famílies. Es deixa un 15% del barem a l’Informe valoratiu que faci la treballadora social 
si s’escau. L’import dels ajuts es preveu igual al curs escolar 2013-2014 amb una 
dotació de 12.000 euros.
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Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent

Vots a favor: 28

Vots en contra:0

Abstencions: 2

3.8. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar col·lectiu. 
Curs 2014-2015 (PRP2014/60)   

Exp. núm.: 2014/170

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya duu a terme la gestió del transport escolar que inclou el 
servei no obligatori (per alumnes residents al mateix municipi on tenen el centre 
escolar). Aquest servei té un cost, que s’abona en part, amb les aportacions dels 
pares, la Generalitat a través de l’addenda amb el Departament d’Ensenyament, la 
Diputació de Girona i els ajuntaments afectat per aquest servei. Els alumnes que 
resideixen en municipis amb ajuntaments que participen en el finançament del servei, 
poden sol.licitar ajuts per fer ús del transport escolar col·lectiu no obligatori a la 
comarca de la Selva.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 
que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança 
general de subvencions o mitjançant una ordenança especifica per les diferents 
modalitats de subvencions.
Les subvencions atorgades mitjançant aquesta convocatòria s’imputaran a la partida 
pressupostària 44.32002.48000.
Les sol·licitud podran presentar-se fins el dia 13 de juny de 2013 al centre d’educació 
públics o concertats en el qual assisteixin els possibles beneficiaris, o bé a la oficina de 
registre d’entrada del Consell Comarcal de la Selva.

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts de 
transport escolar col.lectiu no gratuït per al curs 2014-2015 que s’annexen.
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Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica 
de la corporació i establir un període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les 
persones interessades puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les 
reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es 
presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop hagi 
esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província.

Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar 
col·lectiu per atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als alumnes 
d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle, als qual no 
correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin escolaritzats en centres docents 
públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2014-2015. En el cas de 
presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà 
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases dels ajuts de transport escolar col·lectiu. 
Curs 2014/15

1. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de transport als alumnes 
escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil 
en centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, o concertats 
de  la comarca de la Selva, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, per al 
curs escolar 2014/2015.

2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes 
establertes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

3. Beneficiaris i requisits
3.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats per al curs 2014-2015 
en ensenyaments obligatoris i educació infantil en centres docents públics de titularitat 
del Departament d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva, als quals 
no correspongui la gratuïtat del servei.
3.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:

a) Podran sol•licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l’alumnat 
al qual es refereix l’apartat anterior.
b) Els alumnes hauran de ser usuari del transport escolar no obligatori
c) Podran gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres 
administracions públiques o ens públics o privats. En cap cas, l’import dels 
ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.
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d) Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació 
que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.
e) Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició 
de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts  a l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que serà facilitat pel Consell 
Comarcal de la Selva als centres docents de la comarca. També es podrà recollir al 
mateix Consell Comarcal i a la pàgina web de la institució www.selva.cat.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, aquest es formularà en un 
únic imprès sempre que els alumnes estiguin matriculats en el mateix centre. 
En un mateix document es formalitzaran les peticions d’ajuts de menjador i de
transport escolar

4.2 Els professionals dels serveis socials de cada municipi tindran un procés propi per 
formalitzar les peticions, a través dels mecanismes coordinats amb el Consell 
Comarcal de la Selva.

4.3 Per tal de ser admesa la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació 
bàsica:

- Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat.
- Declaració del nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el 
mateix domicili indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun 
d’ells.
- La presentació de la sol·licitud implica I’autorització, de tots i cadascun dels 
membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament 
d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la 
renda i patrimoni familiar.

4.4 Documents obligatoris:
- Model normalitzat de sol·licitud
- Certificat de convivència
- Relació dels membres de la unitat familiar per al creuament.
- NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de 
família.
- Qualsevol document que acrediti situacions susceptibles d’obtenir 
puntuacions complementàries (veure punt 10)

4.5 Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació
procedent, es poden presentar a:

a) Als centres docents on es preveu que estigui matriculat l’alumne/a el curs 
2014/15 o
directament al Consell Comarcal de la Selva,
b) Si l’ajut es tramita a través dels serveis socials la gestió s’efectuarà 
directament des d’aquests professionals mitjançant el programari telemàtic 
específic.

El termini de recepció de sol·licituds està comprés entre l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP i el 13 de juny de 2014, en la primera convocatòria. Per 
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a alumnes d’incorporació tardana s’obrirà un nou termini al mes de setembre segons 
calendari.

5. Tramitació
5.1 El Consell Comarcal de la Selva revisarà les sol·licituds i la documentació 
presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat, 
que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a valorar les sol·licituds d’acord 
amb els barems de les presents bases.

5.2 En el supòsit que les dades siguin incompletes, no es valoraran les que no es 
presentin o es valoraran atenent només a aquella informació degudament acreditada.

5.3 Si manca informació obligatòria per a la identificació del sol·licitant es requerirà a 
l’interessat per tal que la presenti en el termini màxim de quinze dies. Cas que 
transcorregut aquest termini no s’hagin esmenat les mancances es considerarà que 
desisteixen de la seva petició i s’arxivarà sense cap més tràmit.

6. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar.
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres 
computables els progenitors, si escau, el/Ia tutor/a o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc 
anys que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el 
càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que 
justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat 
municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre 
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, 
tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda 
familiar.
7. Quantia dels ajuts
7.1 L’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida 
pressupostària vinculada al transport no obligatori a l’addenda del conveni amb el 
Departament d’Ensenyament i a les aportacions dels ajuntaments i consell comarcal a 
aquest servei..
7.2 La quantia individual de l’ajut serà del 50% del cost del servei. En situacions 
socials o econòmiques molt greus, ben acreditades documentalment, la quantia de 
l’ajut pot arribar al 100% del cost. 
7.3 En famílies en les que més d’un germà cursi estudis obligatori i faci ús del transport 
no obligatori s’aplicarà un ajut automàtic del 50% per cada germà que sigui usuari del 
transport no obligatori. Si a més hi ha un ajut socioeconòmic, l’import s’acumularà a 
l’ajut automàtic.
7.3 El Consell Comarcal aplicarà l’ajut automàticament amb el rebut trimestral de cada 
beneficiari.

8. Concessió dels ajuts
8.1. La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta 
convocatòria, prèvia valoració efectuada per una comissió de valoració de l'àrea 
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d’educació designada pel president, que presentarà una proposta de concessió dels 
ajuts, d'acord amb les puntuacions i barems que s'esmenten en aquestes bases.
Segons el nombre de punts atorgats en els barems esmentats, es concediran les 
ajudes amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a 
beques i de les puntuacions de cada petició. 

8.2. Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de 
resolució, la presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament 
dels esmentats ajuts.
L’esmentada resolució, que es trametrà als serveis socials, ajuntaments i centres 
afectats, inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import 
adjudicat i la relació de l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una 
valoració de mèrits que li permeti obtenir l’ajut. 

8.3 En els casos de reclamacions o peticions fora del primer termini, l’ajut tindrà els 
efectes d’aplicació a partir del dia que especifiqui la resolució.

8.4 Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració. 

8.5. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en 
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.

9. Criteris i barems per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament deis ajuts individuals de transport col·lectiu  es tindrà, en compte la 
puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar 
i, quan s’escaigui, les situacions especifiques que pugui acreditar la família i la 
valoració específica dels serveis socials, d’acord amb els criteris següents.

9.1  Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 60 punts. La baremació s’establirà 
d’acord amb el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 60 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es 
calcula establint la proporció següent:  60 * (renda límit - renda familiar) / renda 
límit.

La renda límit es calcula a partir de la següent fórmula: 1,5 *lRSC + (1.500,00 EUR x 
(MUF-1)), en la que IRSC és l’índex de renda de suficiència de Catalunya i MUF, 
Membres de la unitat familiar per a la qual es demana l’ajut

9.2 Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà 
per l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a 
continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de 
l’organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general: li correspon 1,5 punts.
- Qualificació de família nombrosa especia: li correspon 2 punts.
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- Condició de monoparentalitat: la família esta formada pel pare/mare sol/a amb 
infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella: li correspon 1,5 
punts.
- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar: li correspon 1,5 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de fins a un 33%: li correspon 
1,5 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%:li correspon 
3 punts.
- Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques: 
li correspon fins a 3 punts.
- Distància i durada del desplaçament des del domicili on resideix l’alumne 
durant el curs escolar al centre: li correspon fins a 4 punts.

9.3 Valoració per part dels Serveis socials per necessitat social greu.
Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 25 punts. En aquest cas 
serà preceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, 
mitjançant els quals s’acreditarà l’existència d’una necessitat social greu d’aquesta 
família i que l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc 
d’exclusió social. Les valoracions seran d’entre 10 i 25 punts segons el grau de risc 
social. 

9.4 Càlcul de la renda familiar.
El  Consell Comarcal  o en el seu defecte el Departament d’Ensenyament  calcularà la 
renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici de 2013 de cada 
un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol 
naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la 
manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de 
l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials 
corresponents als anys 2009 a 2012, i el saldo net negatiu de rendiments de 
capital mobiliari de 2009, 2010, 2011 i 2012 a integrar a la base imposable.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos 
propis i no hagin presentat declaració per Impost sobre la renda de les persones 
físiques, se seguirà el procediment descrit en el punt primer descrit a la lletra a), i del 
resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus 
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius caldrà aportar la següent 
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

-Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la 
Seguretat Social.
-Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de 
la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
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-Les persones que percebin la Renda Mínima d’inserció: certificat acreditatiu 
actualitzat.
-Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva 
quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà 
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació referent que serà valorada per la 
Comissió d’adjudicació.

c) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, 
és el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres 
computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals.

d) Cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments 
caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, 
expedida pels organismes competents per tal de determinar la renda familiar, els 
rendiments patrimonials i el volum de negoci.

9.5 Llindars de renda, volum de negoci i capital mobiliari i import dels ajuts

a/ Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no 
supera l’índex de llindar de renda, es concedirà un ajut del 50% del cost del menjador
El llindar de renda s’estableix així: IRSC + (1.000,00 EUR *(MUF-1)
A tall d’informació, l’IRSC de Catalunya per al 2014 és de 7.967,73€/any o 569 al mes.

b/ Si el llindar de renda és inferior al 60% del càlcul anteriors i s’acredita una puntuació 
de 16 punts o més en els apartats 9.2 i 9.3, l’ajut serà del 100% del cost del servei de 
transport escolar.

c/ Si el llindar de renda supera 1,5 cops el càlcul inicial  i no hi ha altres factors 
soicoeconòmics a valorar, es denegarà l’ajut.

d/ Les rendes que oscil·li entre els valors 1 i 1,5 dels càlculs anteriors  es concediran o 
denegaran d’acord amb la puntuació total que obtinguin en els diferents  ítems a 
valorar.

e/ El llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb un 
volum de negoci no superior a 155.000,00€ Calculat sumant els volums de negoci de 
tots els membres computables de la unitat familiar.

f/ Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars: en 
què la suma de tots als rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net 
positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres 
computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o 
rehabilitació de la vivenda habitual i, en e! seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no 
superi 1.700,00€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ 
dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, 
rifes o Combinacions aleatòries.
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Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa 
la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de 
desembre de 2013.

10. Documentació complementària
Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària cal 
aportar la documentació que s’escaigui:

a) Acreditació de situacions especifiques de la unitat familiar (àmbit de  Valoració 9.2
- Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent.
- Monoparentalítat: s’acreditarà mitjançant el Carnet vigent.
- Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció 
General d'Atenció a la i l’Adolescència.
- Dìscapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: s’acreditarà 
mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat (CAD) dei Departament de Benestar i Família, o pels 
organismes Competents. d'altres Comunitats autònomes.

b) Valoració per part dels Serveis social per necessitat social! greu (àmbit de valoració 
9.3)
Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la 
sol·licitud indicant per quins sen/els socials són ateses. Els professionals de Serveis 
socials indicaran els factors socials a tenir en compte i la valoració que s’escaigui 
d’acord amb el coneixement i/o estudi de l’entorn del sol·licitant

11. Justificació dels ajuts
11.1. La justificació de l’ajut es realitzarà a través del control d’assistència del propi 
servei. 
11..2. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració.
11.3. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en 
la seva concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol•licitades.
.
12. Terminis de tramitació
El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de transport per al curs 2014/15 
serà el següent:
- 13 de juny: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.
- 31 de juliol: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts individuals de menjador i
transport i tramesa de les resolucions a les escoles i interessats.
- 3 d’octubre: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.
- 28 de novembre: resolució noves peticions.
- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2015 s’aniran resolent les 
reclamacions i peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació 
d’aquests ajuts dependrà sempre de la disponibilitat pressupostària.  

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
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No n’hi ha

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

Vots a favor: 28

Vots en contra: 0

Abstencions: 2

3.9. Aprovació del reglament dels sistemes públics de sanejament competència 
del Consell Comarcal de la Selva PRP2014/51      

Exp. núm.: 2014/172

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva, va signar el 2 de juliol de 2009, amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, un conveni en excussió del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, per a la gestió dels 
sistemes de sanejament en alta.

Així mateix, els ajuntaments d’Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Riells i 
Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar, van delegar 
a favor del Consell Comarcal les competències que els hi corresponen en relació amb 
el sanejament en alta del seu municipi.

Amb la delegació de competències, el Consell Comarcal és l’ens responsable de la 
gestió de les instal·lacions de sanejament en alta i de la intervenció administrativa dels 
abocaments al sistema de sanejament.

Fins el moment, el marc legal per regular la gestió del sanejament comarcal ha estat el 
Decret 130/2003.

Des de l’Àrea de Medi Ambient, sistemes de Sanejament, s’ha considerat necessari 
elaborar un Reglament de Sanejament Comarcal d’aplicació a la comarca, per tal de:

- Regular l’accés, l’ús, garantir el correcte funcionament del servei públic de 
sanejament i ordenar la intervenció  administrativa i disciplinaria, en la xarxa de 
col·lectors en alta, les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR’s) i  les 
instal·lacions complementàries que configuren el sistema públic de sanejament 
gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. 

- Garantir que, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, les aigües 
residuals no domèstiques que s'aboquen als sistemes públics de sanejament 
compleixen els límits establerts en aquest Reglament o en autoritzacions o permisos 
preceptius.
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- Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema 
públic de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les 
persones, i per tal d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.

Fonaments de dret

L’aprovació de les ordenances comarcals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

El procediment d’aprovació de les ordenances comarcals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

Al no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la 
corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril;

L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial;

Acords

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

Primer.-  Aprovar inicialment el reglament dels sistemes públics de sanejament 
competència del Consell Comarcal, segons el text que s’adjunta al present acord.

Segon.-  Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel 
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  a un diari de difusió provincial i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al 
BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la publicació.
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REGLAMENT DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT COMPETÈNCIA DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

Aquest Reglament té per objecte:

1.1.- Regular l’accés, l’ús, garantir el correcte funcionament del servei públic de sanejament i 
ordenar la intervenció  administrativa i disciplinaria, en la xarxa de col·lectors en alta, les 
estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR’s) i  les instal·lacions complementàries que 
configuren el sistema públic de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. 

1.2.- Garantir que, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, les aigües residuals 
no domèstiques que s'aboquen als sistemes públics de sanejament compleixen els límits 
establerts en aquest Reglament o en autoritzacions o permisos preceptius.

1.3.- Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema públic 
de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal 
d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.

Per aquests motius els límits d’emissió, tant de cabals com de càrregues dels abocaments, 
vénen fixats pels de immissió a les instal·lacions que, a la vegada, vénen condicionats pels 
d’immissió en els rius i torrents respecte als afluents de les depuradores i també per les 
característiques d’aquestes.

Article 2.- Àmbit territorial

2.1.-Aquest Reglament és d'aplicació en els termes municipals corresponents als ajuntaments 
que han delegat en el Consell Comarcal, o que ho facin en el futur, l’exercici de competències 
municipals en sanejament en alta de les seves aigües residuals. I d’aquells que no disposen de 
sistema de sanejament, però que han delegat les competències d’autorització i control 
d’abocaments a favor del Consell Comarcal.

S’estableix que l’exercici pel Consell Comarcal d’aquestes competències serà plenament 
compatible amb l’obligació dels municipis relativa a la conservació i el manteniment de les 
seves pròpies xarxes de clavegueram.

2.2.- Hauran de complir aquest Reglament les aigües residuals que hagin de ser evacuades 
mitjançant les infraestructures col·lectives que integren els sistemes de sanejament esmentats, 
sense perjudici de condicions més restrictives que cada municipi, o que el Consell Comarcal 
pugui imposar pels abocaments a la xarxa de clavegueram.

2.3.- S’entendrà com a aigües residuals les següents tipologies d’abocaments:
a) Abocaments realitzats a una xarxa de clavegueram municipal amb destinació final a 
la depuradora municipal
b) Abocaments realitzats en un sistema de sanejament en alta (col·lectors, 
bombaments i estacions depuradores).
c) Abocaments realitzats mitjançant de camions cisterna.

2.4.- Aquest Reglament no es d’aplicació pels abocaments realitzats a llera pública, ni pels 
abocaments indirectes als sistemes de sanejament sense depuradora final. Aquests tipus 
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d’abocaments s’ajustaran al que estableix el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya .

2.5.- Aquest reglament s’entén sens perjudici de la vigència de l’aplicació de tot el que disposa 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el Decret 130/2003 de 13 de maig del 
Reglament dels serveis públics de sanejament, promulgades per la Generalitat de Catalunya, el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador dins l’àmbit de la 
generalitat i també per la resta de disposicions vigents que es refereixin a aquesta qüestió.

Article 3- Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions

3.1.- En execució del present Reglament, el Consell Comarcal de la Selva exerceix, sobre la 
xarxa comarcal de sanejament en alta, les competències que li atribueixen la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, i el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i en concret les assenyalades en l’article 53 d’aquest 
Decret legislatiu - és a dir, atorgar les autoritzacions d’abocaments, inspeccionar, sancionar, i 
rescabalar-se dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejaments 
del seu àmbit. Tot això sense perjudici de les competències dels ajuntaments dels municipis de 
la comarca de la Selva i de les de l’Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de 
Catalunya.
3.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva, els ajuntaments i l’Administració 
Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s’han d’ajustar als principis de lleialtat 
institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de 
coordinació propi de la concurrència de competències.

Article 4.- Classificació de les persones usuàries

4.1.- Es defineix com usuari tota persona natural o jurídica, titular d’un edifici, d’un establiment 
o d’una activitat, que produeix aigües residuals. Els usuaris es classifiquen en:

1. Usuari domèstic o assimilable (UD): Integren aquesta categoria els usuaris d’aigua per 
habitatges (aigües procedents de les activitats de neteja, sanitaris i cuines dels habitatges) i els 
no inclosos en l’apartat següent 2).

2. Usuari industrial o assimilable (UI): En formen part tots aquells usuaris que es trobin el 
alguna de les condicions següents:

• Disposar d’establiments destinats a activitats industrials, comercials o de concurrència 
pública,
sempre que generin abocaments d’aigües residuals amb un volum superior a 1.000 m3/any. 
(83,33m3/mes o 2,74 m3/dia)
• Els usuaris amb establiments que, independentment del cabal dels seus abocaments, i en 
relació amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques(CCAE2009), aprovada pel 
Decret 137/2008, tinguin relació amb alguna de les divisions següents:

Divisió 10 a 37, ambdues incloses. 
Divisió 38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de  
                 valorització
Divisió 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
Divisió 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
Divisió 55 Serveis d'allotjament
Divisió 56 Serveis de menjar i begudes
Divisió 74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
Divisió 75 Activitats veterinàries
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• Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s’incompleixin els límits generals en matèria 
d’abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin potencialment contaminants, 
encara que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors.

CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT

Article 5.- Ús del sistema de sanejament

5.1.- Totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les activitats 
comercials o industrials, amb possibilitat de connexió i d’abocament a un sistema públic de 
sanejament, estaran obligats a connectar-se, amb la prèvia autorització d’abocament.

5.2.- Només s’eximeix de la connexió a un sistema públic de sanejament d’aigües residuals si 
aquests no existeix o bé si, encara que n’hi hagi, l’abocament és més beneficiós per al medi. 
En tot cas, l’autorització de l’abocament a medi correspondrà a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Article  6.- Condicions prèvies per a la connexió als sistemes públics de sanejament

6.1.- Per a la connexió al sistema públic de sanejament, serà necessari que la xarxa estigui en 
servei i que l’abocament compleixi les condicions que s’estableixen en aquest Reglament.

6.2.- Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats i que estiguin 
connectats a un sistema públic de sanejament amb destinació final depuradora municipal, 
hauran de complir les disposicions d’aquest Reglament, llevat d’excepcions justificades i 
prèviament aprovades pels tècnics del Consell Comarcal i el propi Ajuntament.

6.3.- No es permetran les connexions directes als col·lectors en alta d’abocaments individuals 
si no és per causa justificada, o bé si no hi ha cap altra solució tècnica. Els serveis tècnics del 
Consell Comarcal col·laboraran amb els Ajuntaments i els interessats en la recerca de la 
solució més adient.

6.4.- Per la connexió i l’abocament d’aigües residuals a un sistema públic de sanejament, serà 
necessari disposar de l’autorització corresponent i respectar les prohibicions establertes en 
aquest Reglament, sense perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els respectius 
Ajuntaments o el Consell Comarcal.

6.5.- Els serveis tècnics del Consell Comarcal podran fixar límits específics diferents dels del 
reglament o requerir condicions especifiques de pretractament i/o tractament previs a la 
connexió al sanejament, tant per cabal com per càrrega de la depuradora a la qual s’han de 
connectar, per preservar i garantir el correcte funcionament dels sistemes públics de 
sanejament.

Les activitats que superin els límits, tant per cabal com per càrrega, que s’indiquen en aquest 
Reglament o en el seu cas els que determinin els serveis tècnics del Consell Comarcal o el 
propi Ajuntament, estaran obligats a construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles 
instal·lacions de tractament que siguin necessàries per garantir uns abocaments amb els nivells 
de qualitat exigits.

6.6.- A partir de l’aplicació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, en la 
tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) i del seu planejament, els 
Ajuntaments sol·licitaran al Consell Comarcal un informe per raó de la seva competència en 
matèria d’aigües residuals.
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6.7.- Tota nova urbanització haurà de preveure la construcció de xarxa separativa, on només 
podran ser connectades al sistema de sanejament les aigües residuals procedents de les 
edificacions. Quedant completament prohibit la connexió d’aigües blanques.

6.8.- No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva 
eliminació per injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Article 7.- Requisits i característiques bàsiques per a les connexions als sistemes de 
Sanejament

7.1.- No es permet abocar aigües residuals a través de connexions movibles. No obstant això, 
es podran traslladar mitjançant camions cisterna, prèvia autorització del Consell Comarcal, les 
aigües residual procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de 
sanejament, fins a la planta depuradora que s’indiqui per poder ser tractades.

7.2.- Les connexions a la xarxa de clavegueram municipal es faran d’acord amb les normes 
municipals. S’efectuaran sempre per la part alta del clavegueram, per sobre de la làmina 
d’aigua en hores punta, i compliran les condicions de bona construcció i de seguretat per a 
béns i persones.

7.3.- Les connexions al col·lector en alta es faran d’acord amb el que estableixin els serveis 
tècnics del Consell Comarcal. Les connexions s’efectuaran sempre per la part alta del 
col·lector, per sobre de la làmina d’aigua en hores punta i compliran les condicions de bona 
construcció i de seguretat per a béns i persones.

7.4.- En establir les connexions al col·lector en alta, es farà un estudi per tal que qualsevol 
aigua paràsita, ja sigui pluvial, procedent d’escorrentius de regadiu, o que per qualsevol causa 
no tingui consideració d’aigua residual, no s’introdueixi al sistema de sanejament, i es denega 
el dret de qualsevol connexió quan no garanteixi les condicions d’estanquitat fixades i 
regulades pels assaigs corresponents per a canonades de sanejament.

7.5.- Els establiments industrials amb permís d’abocament estan obligats a notificar de manera 
immediata al Consell Comarcal, qualsevol canvi efectuat en els seus processos de fabricació, 
en les seves matèries primeres o bé en altres circumstàncies susceptibles d’alterar la 
composició dels abocaments o el seu règim.

7.6.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals haurà de disposar d'un sifó per tal d'evitar el 
pas de gasos i múrids. 

7.7.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals no domèstiques o bé aquelles que els 
serveis tècnics del Consell Comarcal ho requereixin, hauran d'ubicar, abans de la connexió al 
sistema de sanejament i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi una arqueta de 
presa de mostres. Segons esquema annex 6 d’aquest Reglament.

7.8.- L'arqueta haurà de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, d'un element 
aforador, d'acord amb el que estableix l'annex 3 del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, 
amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. 

7.9.- Serà responsabilitat dels establiments la unificació dels abocaments generats pels 
processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran 
abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals, i viceversa.

7.10.- Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de 
la normativa urbanística.
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7.11.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema de sanejament, 
així com les de conservació i manteniment seran a càrrec de la persona interessada.

7.12.- Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple en un interval de 
quinze minuts, o del quàdruple en una hora, del valor mitjà diari autoritzat.

Article 8.-Prohibicions i limitacions

8.1.- No s’autoritzarà:
a) L’obertura, l’ampliació, la modificació i l’abocament d’una indústria que no tingui el permís 
d’abocament corresponent.
b) La posada en funcionament de cap activitat industrial contaminant per sobre dels límits, de 
cabal o càrrega, establerts en aquest Reglament, si prèviament els serveis tècnics del Consell 
Comarcal no han aprovat, i si s’escau, comprovat l’eficàcia i el correcte funcionament dels  
pretractaments en els termes requerits en el permís d’abocament corresponent.
c) Les connexions al sistema de sanejament que no siguin independents per a cada indústria. 
Quan això no sigui possible, s’haurà de proposar com a alternativa una solució tècnica adient.
d) La dilució per aconseguir uns nivells de qualitat que permetin el seu abocament a un 
sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb 
comunicació prèvia del Consell Comarcal.
e) L'abocament d'aigües blanques al sistema quan es pugui adoptar una solució tècnica 
alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En cas 
contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

8.2.- Substàncies prohibides: Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament als 
sistemes públics de sanejament les substàncies de l’annex 1 del present Reglament.

8.3.- Límits d’abocament: Els abocaments no domèstics que continguin substàncies establertes 
a l’annex 2  del present Reglament hauran de respectar les limitacions que s’estableixen.

 Les limitacions s'han establert en atenció a:
- La capacitat i utilització dels sistemes públics de sanejament de la Selva
- La fixació dels límits d'abocament pels sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
- La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 

60/2011 de 21 de gener, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament.

- La protecció al medi receptor

8.4.- El Consell Comarcal, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà adoptar 
limitacions diferents a les establertes en l'apartat anterior quan, en aplicació de les millors 
tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada 
al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament disminueixi a causa de l'estalvi 
d'aigua per part de l'establiment.

8.5.- Si alguna instal·lació industrial descarregués productes no inclosos en les esmentades 
relacions que poguessin alterar els processos de tractament, o tot i estar-hi inclosos, poguessin 
en les concentracions definides o pels cabals abocats, suposar risc pel funcionament o garantia 
dels sistemes de sanejament, o fossin potencialment contaminants, els serveis tècnics del 
Consell Comarcal fixaran les condicions i/o les limitacions per a l’abocament de cadascun dels 
productes i paràmetres.
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Article 9.- Situacions d’emergència

9.1.- S’entendrà que es produeix una situació d’emergència quan per una descàrrega perillosa 
o fortuïta s’aboquen directament o indirectament substàncies de tipus líquid o gasos que puguin 
ser potencialment perillosos per a la seguretat física de les persones, de les instal·lacions i 
béns en general.

9.2.- Els titulars dels establiments industrials susceptibles de provocar una situació 
d’emergència,  tenen l’obligació de redactar un protocol d’intervenció i de construir les 
instal·lacions protectores necessàries per evitar-les i prevenir-les. 

9.3.- Davant d’una situació d’emergència, la indústria té l’obligació de prendre, al més aviat 
possible, totes les mesures necessàries que tingui a l’abast, per minorar o reduir al màxim els 
seus efectes. Al mateix temps ho notificarà, com a mínim i en una primera instància, per telèfon 
al Consell Comarcal i a l’estació depuradora receptora de l’abocament.

9.4.- En un termini màxim de set dies l’interessat haurà de remetre al Consell Comarcal un 
informe detallant les causes de l’abocament. Haurà de figurar-hi les dades de l’empresa, el 
cabal  abocat, quantitat i qualitat de les matèries abocades, causa de l’accident, hora del 
succés, correccions efectuades “in situ” per l’interessat, i en general totes aquelles dades que 
permetin fer als tècnics del Consell Comarcal una interpretació correcta dels fets i una valoració 
de les seves conseqüències.

9.5.- Els serveis tècnics del Consell Comarcal efectuaran la inspecció pertinent i en redactaran 
l’informe corresponent.

9.6.- La responsabilitat d’un abocament quedarà determinada per la persona física i jurídica 
titular de l’activitat que hagi provocat la descàrrega pertorbadora.
 
Article 10.- Permís d’abocament al sistema

10.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament serà atorgat d'acord amb el règim 
regulat a l'article 11 d’aquest Reglament.

10.2.- L'atorgament d'aquest permís faculta als usuaris i usuàries per realitzar abocaments 
d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament de la Selva, gestionats pel Consell 
Comarcal i en les condicions que s'hi estableixin.

10.3.- El permís d'abocament als sistemes de sanejament s'estableix en aquest Reglament, 
sense perjudici de condicions més restrictives de cada municipi. Aquestes podran venir 
determinades pel nivell de saturació per càrrega o cabal de cada EDAR.

Article 11.- Documentació i Regim del permís d’obtenció del permís d’abocament.

11.1.- Per l’obtenció o renovació del permís d’abocament de les activitats classificades per la 
Llei 20/2009,de prevenció i control ambiental, Títol III (règim de llicència ambiental), serà 
necessari complimentar la documentació de l’annex 3 d’aquest reglament, sense perjudici 
d’altres normes i condicions que estableixin els respectius Ajuntaments. 

11.2.- Pel fa a les activitats innòcues o assimilables a domèstiques, no classificades i/o 
regulades per Ordenances municipals d’activitats sotmeses a llicències municipal d’obertura i 
regim de comunicació, segons la Llei 20/2009, Títol IV (règim de comunicació),  caldrà 
complimentar la documentació de l’annex 4.
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11.3.- En el cas d’activitats incloses en l’annex I de la Llei 20/2009, les prescripcions del permís 
d'abocament al sistema de sanejament s'integraran en la resolució que posa fi al procediment 
en els termes previstos en la dita Llei atorgats per l’òrgan competent.

Article 12.- Contingut del permís d'abocament al sistema

12.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament pot establir limitacions i condicions més 
restrictives que el Reglament respecte a:
a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment pels 
quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi on aboca cada 
EDAR.
b) El cabal mitjà abocat (m3/d) i cabal màxim abocat (m3/h).
c) Límits sobre l'horari de l'abocament.
d) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres en el termini 
màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L'arqueta haurà de disposar 
d'un element aforador amb les característiques establertes a l’annex 5 d'aquest reglament.
e) Registres de planta en relació als abocaments.
f) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.
g) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària.
h) Altres que estableixi el propi Ajuntament o els tècnic del Consell Comarcal.
12.2.- El permís d'abocament pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular 
de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 20/2009,de prevenció i control ambiental, quan es 
tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal 
i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular productes perillosos, comportin un elevat 
risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

12.3.- El permís d’abocament pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats 
en l’article 8 d’aquest reglament, en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el 
compliment d'aquestes exigències en un termini fixat pel Consell Comarcal, o en el cas que es 
presenti un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment 
possible.

12.4.- El permís podrà admetre abocaments que superin el límits especificats en l’apartat 8.3, 
quan la capacitat de les instal·lacions d’un sistema públic de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva 
capacitat de tractament. Caldrà que aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament 
detallant-se, entre altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les càrregues contaminants 
de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament del permís no pot en cap cas comprometre 
l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de 
sanejament.

12.5.- La inspecció i vigilància pel compliment del permís d'abocament correspondrà al Consell 
Comarcal.

Article 13.- Revisió del permís d'abocament al sistema

13.1.- La resolució del permís d’abocament incorporarà la seva vigència temporal. Amb 
caràcter general quedarà establert per les activitats potencialment contaminants en un termini 
màxim de vuit anys i per la resta d’activitats per la mateixa durada que el termini de revisió de la 
llicència d’activitats.

13.2.- Sens perjudici de l’establert en l’article anterior, és obligació de la persona titular del 
permís d’abocament comunicar al Consell Comarcal qualsevol circumstància que impliqui una 
variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l’abocament, procedint-se a la 
revisió del permís concedit.
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El permís d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi significatiu 
en la composició de l'abocament, quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies 
concurrents en el moment del seu atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que 
justificarien la denegació del permís o el seu atorgament amb condicions diferents.

13.3.- El Consell Comarcal podrà procedir a la revisió del permís d'abocament quan:

a) L'efecte d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives, dificultin el seu 
tractament adequat.
b) Es detecti que ha hagut un canvi en les característiques de l’abocament, en el seu 
tractament o en el propi procés productiu.

13.4.- Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un 
termini, fixat pel Consell Comarcal, per adaptar-se als nous requeriments.

Article 14.- Obligacions de la persona titular del permís d’abocament

14.1.- La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions següents:
a) El titular d’una instal·lació amb permís d’abocament estarà obligat davant el personal 
facultatiu acreditat pel Consell Comarcal a:

- Facilitar-li l’accés en aquelles parts de la instal·lació que considerin necessari per al 
compliment de la seva missió.

- Facilitar el muntatge de la instrumentació que calgui per realitzar els mesuraments i les 
comprovacions necessàries.

- Proporcionar qualsevol altra facilitat per a l’exercici i el compliment de les seves 
funcions.

b) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol avaria en el procés 
productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al 
sistema.
c) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol circumstància futura que 
impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè 
els tècnics del Consell Comarcal procedeixin, si s'escau, a la revisió del permís.
d) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò establert en la legislació 
sectorial i en coordinació amb el que estableixi el pla d'autoprotecció del sistema elaborat per 
l'ens gestor.
e) Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions que 
resultin del pla d'autoprotecció.

14.2.- En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, l'usuari 
titular de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a seguir les indicacions definits a 
l’article 9 d’aquest Reglament, com a mínim haurà de:
a) Comunicar-ho amb caràcter d’urgència a la pròpia depuradora i als serveis tècnics del 
Consell Comarcal, especificant les següents dades:

- Nom, identificació i ubicació de l'activitat.
- Cabal i matèries abocades.
- Hora i causes de la descàrrega.
- Descripció de les mesures adoptades.

b) Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla d'autoprotecció.
c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els danys causats al 
sistema.
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Article 15.- Revocació del permís d'abocament al sistema

15.1. Sens perjudici d’altres competències municipals i/o comarcals, el permís d'abocament a 
un sistema de sanejament públic de la comarca, podrà ser revocat en els supòsits següents:
a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat.
b) Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions 
establertes.
c) Com a mesura aparellada a una sanció.

15.2.- En tot cas, la revocació de l’autorització d’abocament es resoldrà amb audiència prèvia 
de l’interessat.

15.3.- En els supòsits contemplats en el paràgraf 1 d’aquest article, el Consell Comarcal 
comunicarà immediatament a l’Ajuntament corresponent i/o a l’Administració ambiental 
competent, si s’escau, la revocació de l’autorització d’abocament a fi que s’adoptin les mesures 
oportunes.

Article 16.- Procediment de legalització d’abocaments

16.1.- En el supòsit d’abocaments que compleixin amb les disposicions d’aquest reglament, 
però que no disposin de la corresponent autorització, el Consell Comarcal requerirà al titular de 
l’abocament per tal que formuli la corresponent sol·licitud d’autorització d’acord amb l’establert 
en l’article 10 i següents d’aquest Reglament.

Si és necessari, es precisaran les mesures cautelars a adoptar; el requeriment també serà per 
a la realització d’aquestes en un termini determinat.

En el supòsit que el titular no atengui el requeriment efectuat per sol·licitar l’autorització o per 
realitzar les mesures cautelars imposades, el Consell Comarcal acordarà sense més tràmit 
l’arxiu de les actuacions per a la legalització de l’abocament, sense perjudici d’iniciar el 
procediment sancionador corresponent.

16.2.- En el supòsit d’abocaments d’aigües residuals sense autorització, que alhora 
incompleixin en altres aspectes del present reglament, se’n resoldrà la seva interrupció.

Article 17.- Abocament mitjançant camions cisterna

17.1.- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant camió 
cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació 
sectorial aplicable, la persona posseïdora obtingui una autorització d’abocament amb camió 
cisterna específica atorgada per l'ens gestor que haurà d’ésser entregada per l’interessat al cap 
de planta de la instal·lació indicada en l’autorització.

17.2.- S’autoritzarà l’abocament de:
a) Les aigües residuals que provinguin de fosses sèptiques d’usuaris domèstics i d’usuaris no 
domèstics, l’activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques.
b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament.

17.3.- Per a l’acceptació d’abocaments amb camió cisterna caldrà:
a) Obtenir el Permís d’abocament. Presentar al Consell Comarcal, degudament complimentat, 
el full de sol·licitud d’abocament a EDAR mitjançant cisternes (annex 5).
b) Liquidar la corresponent taxa
c) El transportista haurà de ser un gestor de residus autoritzat.
d) Concertar dia i hora d’abocament a la planta.
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e) La direcció de la planta depuradora on es produeixi l’abocament tindrà la facultat d’impedir 
l’operació quan consideri que el residu líquid que es preveu abocar no reuneix les condicions 
d’admissibilitat previstes, anàlogament quan en el curs d’un abocament es constati que es 
tracta d’un líquid inadmissible es posarà fi a l’operació de descàrrega, i quedarà l’obligació per 
part del transportista de la reabsorció i el retorn del líquid abocat.

17.4.- El Permís d'abocament podrà ser per a un abocament puntual o per a un abocament 
periòdic i tindrà una validesa màxima de vuit anys, renovable tornant a presentar el full de 
sol·licitud de l'annex 5.
 
17.5.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les 
prohibicions i limitacions de l’apartat 8.2 i 8.3 establertes en aquest Reglament, o a les fixades 
en el permís d’abocament pel Consell Comarcal.

17.6.- Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques o de 
les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna, no 
estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II pel que fa a la DQO, la DBO, les 
partícules en suspensió i els sulfurs.

17.7.- L’empresa explotadora de l’EDAR prendrà una mostra del contingut de la cisterna, de la 
qual el Consell Comarcal en pot sol·licitar l’analítica. Si la mostra no s’ajusta al declarat a la 
sol·licitud i representa major càrrega contaminant per la planta, aquest fet implicaria la incoació 
d’un expedient sancionador amb la reclamació del rescabalament dels danys produïts al 
sistema.

17.8.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per 
cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en l’apartat 12.4 d'aquest 
Reglament.

Article 18.- Competència i recursos

18.1.- És competència del President del Consell Comarcal, la resolució de les sol·licituds de 
connexió a la xarxa comarcal de sanejament en alta així com de les connexions al clavegueram 
municipal en els supòsits de delegació en aquesta matèria i d’abocament al clavegueram 
municipal o a la xarxa comarcal de sanejament en alta i les revocacions de les autoritzacions, 
així com les ordres individuals de manament i, en general, qualsevol altra resolució que tingui 
per objecte l’aplicació d’aquest Reglament.

18.2.- Les resolucions del President posen fi a la via administrativa i contra elles els interessats 
poden interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix President en el termini d’un 
mes si la resolució és expressa. Si no ho és, en el termini de tres mesos, comptat a partir de 
l’endemà del dia que es produeixi el desistiment per acte presumpte.

18.3.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els interessats poden 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la resolució expressa del President i en el termini de sis mesos a comptar a partir 
del dia següent a aquell en què es produeixi la resolució presumpta (silenci administratiu 
negatiu).

CAPÍTOL III. INSPECCIÓ I CONTROL

Article 19.- Funció inspectora

19.1 La funció inspectora correspon al Consell Comarcal, el qual l'exerceix a través dels òrgans 
o serveis que tenen atribuïdes les funcions inspectores.
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19.2 En tot cas, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del sistema públic de 
sanejament. En exercici d'aquesta facultat, podrà realitzar els controls, assajos i anàlisis que  
consideri necessari, tot i informant a l'ens gestor corresponent.
19.3 La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en tasques 
d'inspecció podrà ser realitzada per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades.

Article 20.- Objecte i inici de la inspecció

20.1 Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües 
residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.
20.2 L'actuació inspectora s'inicia:
a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de l'inspector quan apreciï 
un incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior.
b) En virtut de denúncia.

Article 21.- Facultats del personal inspector

21.1 El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:
a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el 
procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, 
dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 
instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels 
abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb 
l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant 
l'Administració.
d) Mesurar els cabals abocats.
e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la 
normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les 
seves funcions.
21.2 El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en 
informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si 
escau, a qualsevol expedient en tràmit.

Article 22.- Obligacions del personal inspector

El personal inspector resta obligat a:
a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest 
Reglament, han d’acomplir tots els abocaments.
b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i 
posar en el seu coneixement l’objecte de les actuacions.
d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets 
objecte d’inspecció.
e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d’inspecció i de qui en té la 
seva responsabilitat.

Article 23. De les funcions del personal auxiliar de inspecció

El Consell Comarcal pot designar personal auxiliar de inspecció, per a l’exercici de funcions de 
suport, gestió i col·laboració, sota la direcció i supervisió tècnica de l’inspector/a.

Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, els inspectors poden sol·licitar suport dels 
agents municipals i de qualsevol altra autoritat.
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El personal auxiliar comunicarà a l’inspector/a responsable aquelles incidències que puguin ser 
objecte d’infracció. Les seves funcions es limitaran a constatar els fets observats i a recollir 
mostres, objectes, fotografies i altres indicis que acreditin la comissió d’una infracció per lliurar-
los a l’inspector responsable.

Tindrà la condició de personal auxiliar, el personal del laboratori encarregat d’aixecar actes i 
analitzar mostres, així com el personal de l’empresa responsable de l’explotació dels diferents 
sistemes de sanejaments gestionats pel Consell Comarcal.

Article 24.- Obligacions de la persona titular de les instal·lacions

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el 
personal
inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:
a) Permetre l’accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves 
instal·lacions sense dilació
b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.
c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que 
l’empresa utilitzi amb finalitats d’autocontrol.

Article 25.- Pràctica de les actuacions

25.1.- Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència de la persona titular o de la 
representació de l’empresa.
25.2.- En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació inspectora s’ha de 
dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles 
que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.
25.3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva 
representació d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora no és obstacle per a la 
seva realització, si bé s’ha de fer constar aquesta circumstància en l’acta.

Article 26.- Documentació de les actuacions

26.1.- Les actuacions practicades s’han de documentar en la corresponent acta estesa per 
l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a mínim, els següents 
extrems:
a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).
b) Dades de l'inspector o inspectora.
c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada.
d) Motiu de la inspecció.
e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades.
f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l’acta d’inspecció per part de la persona interessada.
g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s’accepta o no 
la
mostra contradictòria per part de la persona interessada, que s’informa a la mateixa de les 
analítiques que es duran a terme així com del procediment de l’anàlisi diriment.
h) Altres dades obtingudes en la inspecció.

26.2.- En el cas que el o la compareixent a l’acte d’inspecció es negui a firmar l’acta, l'inspector 
o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l’acta amb la seva signatura i 
lliurar còpia d’aquesta a la persona titular de l’empresa objecte d’inspecció o, en el seu defecte, 
a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest 
fet.
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Article 27.- La presa de mostres

27.1.- La presa de mostres d’aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d’espera abans 
d’accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora.
27.2.- La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de l’exterior de les 
instal·lacions en el cas d’obstaculització a les tasques inspectores.
27.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’acta 
corresponent.

Article 28.- Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s’ajusta a les determinacions següents:
a) Punt de presa de mostres: en el cas d’abocaments al sistema, la mostra es pren de l’arqueta 
de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d’aquesta, la mostra 
es pren en el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient. Tant en aquest cas, com 
en el cas de prendre mostres d’altres aigües diferents de l’abocament, s’ha de fer constar a 
l’acta d’inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.
b) Preparació de la mostra: per a l’obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat 
d’efluent suficient per permetre la presa d’una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra 
diriment. El mostreig s’efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions 
analítiques que es vulguin realitzar. Els recipients s’esbandeixen prèviament amb el mateix 
efluent objecte de mostreig. Si s’utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, 
els recipients són esbandits amb aigua neta.
c) Precintat i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s’identifiquen, i la mostra 
inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions 
analítiques i l’altra per a la pràctica d’una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora 
lliura la mostra bessona a la persona titular de l’abocament, juntament amb les instruccions de 
conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l’anàlisi 
contradictòria i diriment.

Article 29.- Transport i conservació de les mostres

29.1.- Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades protegides de 
la llum i de la calor i s’han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent 
per a la pràctica de l’analítica.
29.2.- En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis contradictòries o 
diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i 
refrigerades, s’han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es 
decideix practicar l’anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot 
rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l’anàlisi, 
circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor.

Article 30.- Centres d’anàlisi

30.1.- Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, 
s’han de dur a terme en un laboratori homologat i degudament acreditat per a aquestes anàlisis 
específiques.
30.2.- La pràctica de l’anàlisi contradictòria, s’ha de presentar la mostra bessona al laboratori 
corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l’acte de presa de mostres per 
començar el procediment d’anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma 
excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l’acta d’inspecció.
30.3.- L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres 
no s’ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó 
de la perdurabilitat de les mostres, l’administració competent podrà establir terminis més breus 
per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra diriment.
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30.4.- El mètode analític, les condicions de preservació de les mostres i la pràctica de l’anàlisi 
contradictòria i diriment, seran els regulats als annexos VI i VII del Decret 130/2003.

Article 31.- Termini d’anàlisi i notificacions

31.1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l’analítica a l’administració competent en el 
termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de 
l’anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada 
determinació. L’administració competent pot requerir una descripció detallada del mètode 
d’anàlisi.
31.2.- L’administració competent comunica els resultats a la persona interessada. En cas 
d’anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona interessada i 
a l’administració competent. Si es tracta del mateix laboratori autor de l’analítica inicial, s’ha de 
comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i a l’administració competent.
31.3.- La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a 
l’administració competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa 
de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats 
resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres.
31.4.- Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a càrrec de la 
persona interessada. Les generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de l'Administració o de la 
persona interessada en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l’anàlisi 
contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als 
laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 32.- Règim general de les infraccions i les sancions

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i recollides en aquest Reglament comarcal, les quals han de ser 
sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en el present Capítol.

Article 33.- Infraccions lleus

Són infraccions lleus:
a) El incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament, sempre que 
aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin 
els 3.005,06 euros.
b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al 
funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.
c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de 
protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a 
les instal·lacions.
d) La desobediència dels requeriments de l’Administració en relació amb l’adequació 
d’abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de 
dades i informacions sobre les característiques de l’efluent o les instal·lacions de tractament.
e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos de les instal·lacions.
f) El incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o 
l’omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o 
molt greu.

Article 34.- Infraccions greus

Són infraccions greus:
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a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb l’autorització d’abocament 
corresponent, inclòs l’abocament efectuat mitjançant camió cisterna.
b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.
c) El incompliment de les condicions establertes en l’autorització sempre que causi danys o 
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 
3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al 
funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 
euros.
e) L’obstaculització de la funció inspectora de l’Administració.
f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament de l’autorització.
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o el incompliment de les 
prescripcions o les ordres de l’Administració derivades de situacions d’emergència.
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

Article 35.- Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:
a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si causa danys o perjudicis 
a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.
b) El incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no autoritzats o abusius.
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

Article 36.- Sancions

Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes 
següents:
a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
b) Infraccions greus, multa entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
c) Infraccions molt greus, multa entre 30.050,62 euros i 150.253,03 euros.
L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament substituïda per la 
modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Article 37.- Graduació de les sancions

37.1.- Per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats es tindran en 
compte els següents criteris, assegurant-se l’adequació necessària entre la gravetat del fet 
constitutiu de la infracció i la sanció aplicada:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts.
c) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
d) La rellevància externa de la conducta infractora.
e) La reincidència, per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.
37.2.- En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable 
que el compliment de les normes infringides d’acord amb l’establert en l’article 131.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.
37.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden portar aparellada qualsevol de 
les mesures previstes a l’article 38 d’aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.
37.4.- La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en qualsevol moment 
de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.
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Article 38.- Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament

38.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència a l’infractor de 
la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels 
danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran 
d’executar-se per l’infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.
38.2.- Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el 
Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l’infractor.
38.3.- La determinació dels danys causats al funcionament del sistema de sanejament, bé per 
descàrrega accidental o per una conducta infractora, es realitzarà en atenció a la superació 
dels paràmetres previstos en el present Reglament o en l’autorització d’abocament de l’activitat 
i d’acord amb el mètode i valors assenyalats a l’annex VIII apartat 1 “Càlcul del sobrecost 
d’explotació”, previst en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis públics de sanejament.

Article 39.- Mesures cautelars en cas d’infracció

39.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades 
activitats contràries a les determinacions d’aquest Reglament i en el si del corresponent 
procediment, es poden adoptar les mesures següents:
a) Requerir a l’usuari que en el termini que se li fixi introdueixi les mesures tècniques 
necessàries que garanteixin el compliment de l’autorització d’abocament o les disposicions 
d’aquest Reglament.
b) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o instal·lacions que 
contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.
c) Ordenar a l’usuari que en el termini que s’indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les 
obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò que fos indegudament construït 
o instal·lat.
d) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per 
equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l’infractor.
e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha obtingut autorització o 
que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a les disposicions del present Reglament.
f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament en el cas que no sigui 
possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores 
oportunes.
f) Suspendre l’autorització d’abocament.
39.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats a), c) i d) d’aquest article seran proposats 
pel Consell Comarcal en funció de cada situació.
39.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter 
de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s’adopti, simultàniament a la incoació del 
procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera 
contínua.

Article 40.- Multes coercitives

Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures 
cautelars que s'ordenin durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures 
aparellades a la sanció que preveu l'article anterior, es poden imposar multes coercitives en el 
termes que contempla l'article 42 d'aquest Reglament.

Article 41.- Prescripcions

Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

79

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

6d895b4827f446b4880225829d06f064001



D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen 
als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes 
molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les 
imposades per faltes lleus a l’any.

Article 42.- Procediment sancionador

El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb l’establert en la 
legislació sectorial aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,i supletòriament al Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del procediment per l’exercici 
de la potestat sancionadora.

Article 43.- Competències

L’exercici de la potestat sancionadora correspon al Gerent del Consell Comarcal, per aplicació 
del que disposa l’article 133 lletra j) del Reglament Orgànic Comarcal. D’acord amb la 
delegació expressa formulada pels ajuntaments subjectes del servei respecte a la potestat 
sancionadora a favor del Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El contingut dels annexos d’aquest Reglament podrà ser modificat per acord del ple del Consell 
Comarcal i el nou text modificat s’haurà de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
província. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
La obtenció del permís d’abocament a un sistema de sanejament i l’obtenció del permís 
d’abocament mitjançant camió cisterna, comporta el pagament previ de la taxa establerta a 
l’ordenança fiscal T-10, taxa per a l’ús de les instal·lacions i per a la prestació de serveis 
relacionats amb el sanejament en alta, aprovada pel Consell Comarcal.

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

ANNEX 1- SUBSTÀNCIES PROHIBIDES

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració 
amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament 
del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
c) Olis i greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors 
d’explosió.
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per 
integració amb unes altres, originin o puguin originar:
1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.
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3. La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin 
el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del 
sistema públic de sanejament.
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc 
dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o 
deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de 
la neteja i conservació.
h) Residus de naturalesa radioactiva.
i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques 
o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius 
potencials.
j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es 
puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en 
l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió
- Diòxid de sofre 5 parts per milió
- Monòxid de carboni 25 parts per milió
- Clor 1 part per milió
- Sulfhídric 10 parts per milió
- Cianhídric 4,5 parts per milió
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus 
sanitaris.
l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d’aigües residuals, siguin 
quines siguin les seves característiques.
m) Residus d’origen pecuari.
n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els 
escorxadors com els establiments d’elaboració de productes carnis s’ajustaran a la normativa 
europea

ANNEX 2- LÍMITS D’ABOCAMENT

Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a:
a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 995/2000.
d) El Reglament dels serveis públics de sanejament, de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovat 
el
13 de maig de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de
29 de maig de 2003
e) La protecció del medi receptor
Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els 
objectius de
qualitat del medi receptor:
V=valor límit; U=unitats
Paràmetres V U
T (ºC) 40 ºC
PH (interval) 6-10 pH
MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l
DBO5 750 mg/l O2
DQO 1.500 mg/l O2
Olis i greixos 250 mg/l
Clorurs 2.500 mg/l Cl-
Conductivitat 6.000 mS/cm
Diòxid de sofre 15 mg/l SO2
Sulfats 1.000 mg/l SO42-
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Sulfurs totals 1 mg/l S2-
Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S2-
Fòsfor total 50 mg/l P
Nitrats 100 mg/l NO3-
Amoni 60 mg/l NH4+
Nitrogen orgànic i amoniacal (1) 90 mg/l N
Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu 
impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les 
aigües depurades:
V=valor límit; U=unitats
Paràmetres V U
Cianurs 1 mg/l CN
Índex de fenols 2 mg/l C6H5OH
Fluorurs 12 mg/l F
Alumini 20 mg/l Al
Arsènic 1 mg/l As
Bari 10 mg/l Ba
Bor 3 mg/l B
Cadmi 0,5 mg/l Cd
Coure 3 mg/l Cu
Crom hexavalent 0,5 mg/l Cr (VI)
Crom total 3 mg/l Cr
Estany 5 mg/l Sn
Ferro 10 mg/l Fe
Manganès 2 mg/l Mn
Mercuri 0,1 mg/l Hg
Níquel 5 mg/l Ni
Plom 1 mg/l Pb
Seleni 0,5 mg/l Se
Zinc 10 mg/l Zn
MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox
Color Inapreciable en dilució 1/30
Nonilfenol 1 mg/l NP
Tensioactius aniònics (2) 6 mg/l LSS
Plaguicides totals 0,1 mg/l
Hidrocarburs aromàtics policíclics 0,2 mg/l
BTEX (3) 5 mg/l
Triazines totals 0,3 mg/l
Hidrocarburs 15 mg/l
AOX (4) 2 mg/l Cl
Cloroform 1 mg/l Cl3CH
1,2 Dicloroetà 0,4 mg/l Cl2C2H4
Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/l Cl3C2H
Percloroetilè (PER) 0,4 mg/l Cl4C2
Triclorobenzè 0,2 mg/l Cl3C6H3
Tetraclorur de carboni 1 mg/l Cl4C
Tributilestany 0,1 mg/l

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors
d’organoclorats individualitzats de la taula de referència.
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser 
objecte de limitació d’abocament.
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ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS 
D’ABOCAMENT ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA PELS 
ESTABLIMENTS CLASSIFICATS PER LA LLEI D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL

1.- Sol·licitud del permís d’abocament al sistema o de revisió:
Nom
Domicili social
Adreça de l’establiment
Localitat
Ubicació U.T.M.
Telèfon, fax o email
NIF
Característiques de l’activitat
Núm. CCAE
Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/dia i m3/any
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.

2.- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent, visat i signat pel
peticionari. S’haurà de presentar per triplicat i amb el contingut mínim
següent:

Antecedents:
- Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seva revisió. En aquest darrer
cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís de què es disposi.
Memòria descriptiva:
- Indicació de l’activitat desenvolupada.
- Matèries primeres utilitzades (Tn/any).
- Producció resultants (Tn/any).
Processos industrials:
- Descripció dels processos industrials.
- Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments
(detall de cada focus emissor d’aigua residual)
- Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements
d’emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids
susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de
ser abocats a la xarxa de clavegueram (fulls d’acceptació del residu i fulls de
seguiment).
Balanç d’aigües:
- Font d’abastament (fonts pròpies, companyia, ...)
- Títol concessional
- Cabal abastat (en m3/dia i m3/any)
- Distribució d’aquest en el procés industrial.
Sistemes i unitats de tractament de les aigües residuals:
- Descripció detallada del sistema de tractament.
- Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals
màxims a tractar, ...).
- Descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament,
materials de construcció emprats.
- Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de
control que es proposin.
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- Producció i destinació dels residus.
Abocaments:
- Punts de connexió al sistema, amb especificacions del material, diàmetre,
pendent longitudinal i identificació amb coordenades UTM.
- Característiques dels afluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les
característiques analítiques de les aigües abocades.
- Volum del cabal abocat per cada punt d’abocament: Cabal Total (m3/any),
Cabal Mitjà (m3/dia) i Cabal Màxim (m3/h).
- Règim de descàrregues (calendaris, horaris...).
- Proposta de seguiment i control de la qualitat dels afluents abocats.
- Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d’aigua
residual.
Plànols:
- De situació del municipi, escala 1:50.000
- De situació general de l’establiment, escala 1:5.000
- Detall de l’establiment, escala 1:1.000
- De la xarxa de desguàs, planta i alçat del sistema de depuració, de l’arqueta
de registre, escala 1:100
- Detall de l’arqueta de registre escala 1:20, lliure de qualsevol obstacle i
accessible en tot moment als tècnics competents per la presa de mostres i
aforaments de cabals.

3.- Documentació complementària:

a) Última declaració de residus presentada a l’Agència de Residus de Catalunya.
b) Última declaració dels usos i contaminació de l’aigua (DUCA), aprovada per
l’Agència Catalana de l’Aigua, per la determinació i aplicació del cànon de
l’aigua.
c) El pla d’autoprotecció del sistema d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
d) En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de
tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa de la propietat dels
esmentats terrenys.
e) En el supòsit que l’exercici d’una activitat comporti la utilització de tancs
d’emmagatzematge soterrats, s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels
efectes mediambientals que inclourà l’avaluació de les condicions
hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del
subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de
captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics,
així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i
infiltració d’hidrocarburs.

ANNEX 4: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS 
D’ABOCAMENT ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA PER LES 
ACTIVITATS CONSIDERATS COM ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES

1.- Sol·licitud del permís d’abocament al sistema o de revisió:
Nom
Domicili social
Adreça de l’establiment
Localitat
Telèfon, fax o email
NIF
Característiques de l’activitat
Núm. CCAE
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Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/dia i m3/any
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.

2.- Memòria en la que haurà de constar, sempre que s’escaigui, la següent
informació:

Antecedents:
- Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seva revisió. En aquest darrer
cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís de què es disposi.
Memòria descriptiva:
- Indicació de l’activitat desenvolupada.
- Matèries primeres utilitzades (Tn/any).
- Producció resultants (Tn/any).
Processos industrials:
- Descripció dels processos industrials.
- Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments
(detall de cada focus emissor d’aigua residual)
Balanç d’aigües:
- Font d’abastament (fonts pròpies, companyia, ...)
- Títol concessional
- Cabal abastat (en m3/dia i m3/any)
- Distribució d’aquest en el procés industrial.
Sistemes i unitats de tractament de les aigües residuals:
- Descripció detallada del sistema de tractament.
- Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals
màxims a tractar, ...).
- Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- Producció i destinació dels residus.
Abocaments:
- Punts de connexió al sistema i identificació amb coordenades UTM.
- Característiques dels efluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les
característiques analítiques de les aigües abocades.
- Volum del cabal abocat per cada punt d’abocament: Cabal Total (m3/any),
Cabal Mitjà (m3/dia) i Cabal Màxim (m3/h).
- Règim de descàrregues (calendaris, horaris...).
Plànols:
- De situació del municipi, escala 1:50.000
- De situació general de l’establiment, escala 1:5.000
- Detall de l’establiment, escala 1:1.000
- De la xarxa de desguàs, planta i alçat del sistema de depuració, de l’arqueta
de registre, escala 1:100

ANNEX 5. : DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL
PERMÍS D’ABOCAMENT A EDAR MITJANÇANT CAMIÓ CISTERNA

1. Sol·licitud de permís d’abocament amb camió cisterna degudament emplenada.
2. Fotocòpia del DNI del sol•licitant.
3. Resultats analítics de l’aigua a abocar dels següents paràmetres: PH, matèries en 

suspensió,DQO, conductivitat, N Kjeldhal, P total, olis , greixos i matèries inhibidores.
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ANNEX 6. ESQUEMA ARQUETA DE REGISTRES DE PRESA DE MOSTRES

      

 

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

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

Vots a favor: 30

3.10. Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals T-07 
Reguladora de la taxa per a la protecció mediambiental   PRP2014/54   

Exp. núm.: 2013/340

Antecedents

La taxa per tractar la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) de Lloret 
de Mar, inclosa a la T-07 i aprovada en el Ple del dia 1 d’octubre de 2013, fixava un 
preu de 63,48€/Tn incloent el cànon de disposició de residus.

La Generalitat de Catalunya amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic aprova la modificació del tipus de 
gravamen del cànon sobre la disposició del rebuig de residus. Així doncs, el cànon 
sobre la disposició serà a partir del dia 31 de gener de 2014 de 15,80 euros/Tn per a 
l’eliminació de residus a dipòsit controlat i 7,40 euros/Tn per als residus tractats 
mitjançant incineració.

El 7 de febrer de 2014, amb núm. de registre d’entrada 279, el Consell Comarcal ha 
rebut la comunicació de l’Ajuntament de Lloret de Mar que per Decret d’Alcaldia 
299/2014 aprova la regularització del preu d’accés al CTR i al dipòsit controlat en 
aplicació de l’increment de cànon. El cànon d’aplicació és de 15,80 euros/Tn pel 
dipòsit controlat i de 7,44 euros/Tn per al CTR que resulten d’aplicar la part 
proporcional del cànon corresponent a les tones de rebuig que es preveu vagin a 
dipòsit una vegada tractades al CTR (47,10%).

Fonaments de dret

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

Acords

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

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

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

87

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

6d895b4827f446b4880225829d06f064001



Segon.- 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.

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.

ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

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

a) Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar

Dipòsit controlat de residus

Inclou cànon de l’Agència de Residus

69,16 €/Tn

Tractament de la fracció resta al CTR

Inclou cànon de l’Agència de Residus

65,66 €/Tn

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus 
impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable suposarà la 
immediata revisió corresponent dels imports anteriors.
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b) Tractament de la fracció orgànica municipal:

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

FORM 
estàndard

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

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

c) Tractament de la fracció vegetal:

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

c) Servei comarcal de compostatge casolà:

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

e) Tractament de voluminosos 41,16 €/Tn

f) Servei inspecció:

La taxa originada pel servei d’inspecció serà de 169,63 euros/acta d’inspecció.
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. 

Esmenes
No n’hi ha
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Intervencions
El Sr. Roquet explica els termes de la modificació de la taxa d’acord amb l’informe 
tècnic presentat.

El Sr. Balliu Informa que l’increment ve determinat per l’augment del Cànon de l’Aigua 
aprovat per la Generalitat. Així en el cas de l’abocador a la planta CTR de Lloret 
augmenta de 5,44 a 7,44 euros.
I en el cas de l’abocador controlat al dipòsit augmenta de 12,30 a 15,80 euros.

Sr. Fuertes exposa que l’aportació de residus a la planta CTR de Lloret significava que 
en dos anys no hi hauria increment de cost. Demana saber si Lloret ha incrementat el 
preu per /Tm ?

El Sr. Roquet respon que no s’ha augmentat.

El Sr. Balliu expressa que el preu del dipòsit controlat sí que ha augmentat. La Planta 
de CTR no estava inclosa dins el Conveni formalitzat entre el Consell i l’Ajuntament. 
Per això el seu preu es fixa en l’ordenança Fiscal municipal.

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

Vots a favor: 20

Vots en contra: 1

Abstencions: 9

3.11. Aprovació de l'ampliació del conveni de col·laboració amb la Direcció 
General del Cadastre i el Consell Comarcal pel que fa a l'activitat de tramitació 
dels expedients d'alteracions de domin mitjançant delegació de competències 
model extern (PRP2014/63)

Expedient:  2013/424

Relació de fets

El dia 20 de maig de 2003 es va signar un Conveni de col·laboració en matèria de 
gestió cadastral entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i 
el Consell Comarcal de la Selva.

En règim de prestació de serveis regulat a l’art 8 del RD 1390/1990 de 2 de novembre, 
es va encomanar al Consell Comarcal la tramitació dels expedients d’alteracions 
d’ordre físic i econòmic formalitzat en els models 902 i 902S o models substituts. (O. 
MINHAP 10-02-1999)

Dins el marc de col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i el Servei de 
Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal es considera necessari ampliar 
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l’abast del Convenia la tramitació dels expedients d’alteracions de domini mitjançant la 
delegació de competències, model extern, per guanyar en agilitat, eficàcia i eficiència.

El Cap del Departament de Serveis a la Ciutadania va emetre informe favorable en 
data 22 de juliol de 2013.

Fonaments de dret

Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Secretaria d’Estat 
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i el Consell Comarcal de la Selva. Es 
particular la clàusula onzena apartats e), g) i h).

Art 14 de la Llei 4/2003 d’organització comarcal respecte a les atribucions del Ple.

Art 9 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Selva d’atribucions del Ple.

Acords

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

Primer.- Aprovar l’ampliació del Conveni de col·laboració amb la Direcció General del 
Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva formalitzat en data 20 de maig de 2003 pel 
que fa a l’activitat de tramitació dels expedients d’alteracions de domini mitjançant la 
delegació de competències model extern el contingut de la qual s’adjunta en Annex 
1.2, i assumir expressament les funcions que se’n derivin.

Segon.- Comunicar el present Acord a la Secretaria d’Estat d’Hisenda a traves de la 
Direcció General del Cadastre pel seu coneixement i efectes legals procedents.
Tercer.- Facultar al sr President del Consell Comarcal per a la formalització i execució 
dels presents acords.

Quart.- Donar-ne compte al Cap del Departament de Gestió Tributària i Cadastral del 
Consell Comarcal de la Selva als efectes procedents.

ANEXO 1.2

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. MODELO EXTERNO.

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE DOMINIO.

1. Se delegan las competencias de tramitación y aprobación de los expedientes de 
alteraciones catastrales de orden jurídico -transmisionesde dominio- relativas a bienes 
inmuebles urbanos y/o rústicos que seformalicen en el Modelo 901N aprobado por 
Orden del Ministerio deEconomía y Hacienda, de fecha 19 de octubre de 2006 (BOE 
nº 273, de15 de noviembre), siempre que la transmisión de dominio no se haya 
formalizado en escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro de la 
Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio deque se trate o, 
habiéndose formalizado la escritura o solicitada la inscripción, no se haya dado 
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cumplimiento a la obligación establecida enel artículo 38 del texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario. 

También serán objeto de delegación las competencias de tramitación y aprobación de 
los expedientes de solicitudes de baja y los de incorporación de cotitularidades a 
instancia de los propios interesados,previstos, respectivamente, en el artículo 15 y en 
la disposición transitoria séptima del mencionado texto legal.

Asimismo, será objeto de delegación las competencias de tramitación y aprobación de 
los expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico relativos a inmuebles 
rústicos, cuando hayan sido declaradasconjuntamente con otros bienes inmuebles 
urbanos por haberse producido la transmisión en un mismo acto o negocio jurídico. 
(Este párrafo se incluirá sólo cuando la cláusula se refiera exclusivamente abienes 
inmuebles urbanos).

2. Dicha delegación comprenderá las siguientes actuaciones:.

a) Recepción de la documentación y asistencia al contribuyente en la cumplimentación 
de las declaraciones de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles 
urbanos y/o rústicos (Modelo901N), salvo en aquellos supuestos en que se hayan 
cumplido las formalidades establecidas en el artículo 14 a) del texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá advertir al 
interesado de que no tiene obligación de presentar dicha declaración.

b) Recepción de la documentación y asistencia al contribuyente en la cumplimentación 
de las solicitudes de baja y de incorporación de cotitularidades a instancia de los 
propios interesados, concernientesa bienes inmuebles urbanos y/o rústicos.

c) Formalización de los requerimientos a que hubiere lugar para el cumplimiento de las 
funciones delegadas.

d) Rectificación de errores materiales que el Ayuntamiento pudieraacordar en el 
ejercicio de las facultades delegadas
.
e) Adopción de los acuerdos de cambio de titular catastral que seproduzcan con 
ocasión de la tramitación de los citados expedientes,indicando expresamente que los 
mismos se dictan por delegación dela Gerencia.

f) Notificación a los interesados de los acuerdos de cambio de titularidad adoptados.

g) Resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos 
dictados por el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias delegadas y el 
ejercicio de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 235.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 520/2005,de 13 
de mayo, que desarrolla dicho texto legal, en relación con la presentación y tramitación 
de las reclamaciones económico administrativas interpuestas contra estos actos.

Asimismo, ejercerá las facultades de anulación que el citado artículo235.3 de la Ley 
General Tributaria atribuye al órgano administrativoque dictó el acto por delegación 
mediante el presente Convenio.
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h) Incorporación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos 
catastral.

El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información relativa a las 
transmisiones de dominio tramitadas, a los efectos de su incorporación a la base de 
datos catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la 
Dirección General del Catastro, que incluirá las siguientes funcionalidades: registro de 
expedientes, grabación de los datos jurídicos derivados de los expedientes y consulta 
y seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la Gerencia. 

En los trabajos de obtención de información para la formación y mantenimiento del 
Catastro Inmobiliario a que se refiere este apartado, el Ayuntamiento podrá optar, 
alternativamente, por recabar la información de la Dirección General del Catastro, 
asumiendo el Ayuntamiento su financiación, o bien por su obtencióncon sus propios 
medios.

En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento 
de Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución de la Dirección General del 
Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de septiembre de 2000) o las 
medidas técnicas y organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución.

i) Recepción de alegaciones, solicitudes y recursos, en materia catastral, ajenos al 
presente Convenio.

j) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las 
materias referidas en los apartados anteriores.

3. La delegación contenida en la presente cláusula tendrá el siguiente alcance:

a) Será en todo caso de aplicación la normativa contenida en el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, Ley General Tributaria ydemás disposiciones complementarias, 
especialmente el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril. Ello no obstante, la tramitación 
de as actuaciones objeto de delegación se llevará a cabo conforme a ls normas 
orgánicas y procedimentales propias del Ayuntamiento.

b) Los actos dictados por el Ayuntamiento en el ejercicio de las ompetencias 
delegadas, incluso la resolución de los recursos de reposición que hubieran podido 
interponerse, serán recurribles envía económico-administrativa, debiendo así indicarse 
expresamente a los interesados en cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo 
del presente Convenio por el Ayuntamiento.

c) Para la tramitación de las alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio-, 
el Ayuntamiento instalará en sus oficinas los medios necesarios y, en particular, los 
equipos informáticos que posibiliten el desempeño de dicha función.

d) En ningún caso se entenderán comprendidos en la delegación objeto del presente 
Convenio, los actos encaminados a la fijación, revisión o modificación de los valores 
catastrales, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario.
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e) El Ayuntamiento en ningún momento podrá delegar, a su vez, en otra Entidad las 
funciones que le han sido delegadas en virtud del presente Convenio.  

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: 30

3.12. Ratificació de la resolució de presidència 2014P49 de desistiment de la 
subvenció atorgada al Consell Comarcal pel FEDER i una altre de la Diputació de 
Girona per a la construcció d'un Centre d'Innovació de la Biomassa (CIAB) 
(PRP2014/66)

Exp. núm.: 2010/893  

En data 27 de febrer de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la 
resolució de presidència 2014P49 de desistiment de la subvenció atorgada al Consell 
Comarcal pel FEDER i una altre de la Diputació de Girona per a la construcció d'un 
Centre d'Innovació de la Biomassa (CIAB).

El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:

Resolució de Presidència 2014P 49 

Identificació:

Títol: Desistiment de la subvenció atorgada al Consell Comarcal pel 
FEDER i una altra de la Diputació de Girona per a la construcció 
d'un Centre d'Innovació i d'Aplicacions de la Biomassa (CIAB)

 Expedient:  2010/893    

Relació de fets:

El Consell Comarcal de la Selva ha treballat en cooperació amb altres Administracions 
per a la construcció de dos equipaments que suposarien un impuls i un incentiu a la 
comarca de la Selva per la recuperació de recursos naturals i una aposta de la 
comarca per les energies renovables. 

I.- El Centre d’Innovació i d’Aplicacions de la Biomassa (CIAB). 
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El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners van iniciar 
l’any 2008 un projecte conjunt per a construir un Centre d’innovació i d’aplicacions de 
la Biomassa (“CIAB”), amb ubicació al municipi de Santa Coloma de Farners, després 
d’un procés d’estudi i anàlisi de les alternatives per donar sortida a la gran quantitat de 
biomassa forestal que es genera de la comarca de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners van 
constituir el dia 9 de desembre de 2008 un consorci per a la implantació i gestió d’un 
centre d’innovació tecnològica i una planta de biomassa a la comarca de la Selva.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va posar a disposició del Consell Comarcal 
els terrenys en els quals s’ha d’executar l’edifici que ha d’ubicar el CIAB.  

L’institut de recerca en energia de Catalunya (IREC) volia crear un grup de treball per 
la recerca en temes de biomassa i cogeneració d’energies en el futur CIAB. 

El Consell Comarcal de la Selva va elaborar un avantprojecte per la construcció del 
CIAB amb un pressupost total de 1.800.000 € aproximadament. 

Per executar aquesta inversió es disposa d’un finançament parcial, consistent en una 
subvenció del pla d’obres i serveis per valor de 650.000 euros; una subvenció del 
FEDER de 400.000 euros i una altra de la Diputació de Girona de 200.000 euros,  i a 
més, s’ha demanat un canvi de destí de 180.000 euros d’una altra subvenció del 
PUOSC. El Consell Comarcal de la Selva és el beneficiari de totes aquestes 
subvencions, i seria l’organisme encarregat de construir l’edifici per posteriorment 
cedir-lo al Consorci. 

El total del finançament que s’ha obtingut és de 1.430.000 euros la diferència entre el 
pressupost i les subvencions haurien d’anar a càrrec del consorci del CIAB.

II.- La Planta de Biomassa

Per tal d’aprofitar els importants recursos forestals de la comarca i les seves sinèrgies, 
es va treballar per a la implantació d’una planta de biomassa al municipi de Santa 
Coloma de Farners. 

Les administracions interessades a impulsar aquest projecte eren l’ICAEN, IREC i 
l’IDAE. 

Finalment aquest projecte no s’ha pogut concretar amb cap compromís formal.

Fonaments de dret:

Davant d’aquests projectes, ens trobem en l’actualitat amb dos equipaments de gran 
calatge que obren una serie de problemes de viabilitat. Per una banda, cal tenir en 
compte que la situació actual econòmica ha comportat la redefinició del projecte inicial 
del CIAB per falta de sostenibilitat econòmica.

Per una part, el Consell Comarcal hauria de realitzar un esforç econòmic que en 
aquests moments actuals de crisi financera seria molt difícil d’obtenir. Tant mateix, els 
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terminis de licitació i execució de les obres del projecte pel CIAB finalitzen l’any 2014 i 
materialment és inviable l’execució de la inversió. 

Per altra part, la construcció d’un centre de la innovació sense l’existència d’una planta 
de tractament de la biomassa podria suposar tenir un equipament sense contingut i 
desproporcionat per a les necessitats actuals. Cal tenir en compte que la creació d’un 
grup de recerca en cogeneració de la biomassa forestal es feia per aprofitar la planta 
de cogeneració d’energia experimental que es volia desenvolupar, i que l’IREC 
vinculava la incorporació del grup de recerca a prop de la futura planta en el moment 
de la posada en funcionament de la planta.

El marc normatiu actual i la crisi econòmica ens fa reflexionar sobre les possibilitats 
reals de portar a terme la inversió que suposaria posar en marxa aquest projecte, 
actualment incomplet, tal i com s’exposa. 

Desprès de cinc anys lluitant per que el projecte sigui una realitat, tenim davant nostre 
varis entrebancs difícils de gestionar i un panorama econòmic i financer molt arriscat, 
que, podrien comportar conseqüències econòmiques greus en cas d’executar-se el 
projecte.

D’acord amb l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, “el beneficiari pot renunciar a la 
subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l’afectació a què es 
trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la”. Per altra banda “la renúncia 
ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament”. 

Resolució:

Per tot l’exposat, resolc: 

Primer.- Desistir de la subvenció atorgada al Consell Comarcal de la Selva pel FEDER 
de 400.000 euros i una altra de la Diputació de Girona de 200.000 euros.

Segon.-  Donar compte dels acords a totes les administracions afectades

Santa Coloma de Farners,  27 de febrer de 2014 
 

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: 30
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4. PROPOSTES URGENTS

5.   MOCIONS

5.1. Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l'autonomia 
local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local  (PRP2014/57)

Expedient:  2014/189    

Relació de fets:

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruit dels 
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius 
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 
ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals 
no s’ha adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 
a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis 
que donen els ajuntaments.

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
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capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 
de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments són l’administració més ben preparada per oferir serveis 
de proximitat.

Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el 
protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del 
benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta la quotidianitat i les necessitats 
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

El Consell de Governs Locals de Catalunya, reunit el dia 13 de febrer de 2014,  va 
acordar promoure la presentació d’un conflicte en defensa de l’autonomia local contra 
els articles primer i segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), en els termes que preveuen els articles 75bis 
a 75 cinquè de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 
(LOTC). 

D’acord amb l’esmentada LOTC tan sols els municipis i les diputacions provincials 
estan legitimats per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, això no 
obstant els consells comarcals es troben directament afectats per la LRSAL, tant per la 
seva condició d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia com pel fet d’estar formats 
pels municipis de la comarca. D’acord amb les consideracions formulades es creu 
necessari expressar el rebuig del consell comarcal a la LRSAL i el suport a la 
presentació de l’esmentat conflicte en defensa de l’autonomia local. 
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Acords:

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

PRIMER.- Expressar el rebuig del Consell Comarcal de la Selva a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
per l’atac que comporta contra l’autonomia local, per la seva invasió de les 
competències de la Generalitat de Catalunya i pel model centralitzador i de reducció 
de serveis que imposa.

SEGON.- Donar suport a la tramitació iniciada per ajuntaments i diputacions per a la 
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i 
segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 
de desembre de 2013).

TERCER.- Posar els mitjans personals i materials del Consell Comarcal al servei dels 
ajuntaments de la comarca als efectes de col·laborar en els tràmits de presentació del 
conflicte en defensa de l’autonomia local. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 29

Vots en contra: 1

Abstencions: 0

5.2. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de 
la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll (PRP2014/65)

Expedient: 2014/219    

Relació de fets:

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants 
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
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de nou i dedicada el 1032, i per la potencia de la seva biblioteca, que sota aquest 
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li 
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida. 

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una 
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del 
segle.

Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es 
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal 
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el 
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer 
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació. 

L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el 
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i 
com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 

Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que 
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre 
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de 
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Acords:

En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
acords següents,
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Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 

Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

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: 30

6. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE DIMISSIÓ DE CONSELLER 
COMARCAL

6.1. Acceptació de la dimissió de la consellera comarcal Sra. Soledat Mulero 
Hernández (PRP2014/47)

Exp. núm.: 2011/2631

Antecedents

La senyora Soledat Mulero Hernández ha presentat la dimissió com a consellera 
comarcal, d’acord amb el seu escrit de data 27 de gener de 2014 i registre d’entrada 
151, pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), al Consell 
Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El suplent electe del grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
és el Sr. José Fernández Celada.

Acords

En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:
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Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió de la Sra. Soledat Mulero Hernández 
com a consellera comarcal pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal 
(PSC-PM) , i agrair-li la seva tasca i participació.

Segon.- Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. José Fernández Celada 
com a conseller comarcal, en substitució de la Sra. Soledat Mulero Hernández.

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: 30

                                   
7. 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 17 de juny de 2014

El secretari accidental
Santa Coloma de Farners, 17 de juny de 2014
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