ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2015/5
Caràcter: Extraordinària
Data: 21 de juliol de 2015
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 17:45 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Natàlia Figueras Pagès (CiU), consellera portaveu
Joaquim Torrecillas Carreras (CiU), conseller
Maria Àngela Cuatrecasas Gomis (CiU), consellera
Albert Robert Ribot (CiU), consellera
Joel Comas Basté (CiU), conseller
Carles Roca Pou (CiU), conseller
Antoni Guinó Bou (CiU), conseller
Joan Antoni Hervias Chirosa (CiU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CiU), conseller
Joaquim Bohils Cuberta (CiU), conseller
Pere Mas Gispert (CiU), conseller
Francesc Josep Nadal Alonso (IdSELVA), conseller
Pere Garriga Solà (IdSELVA), conseller portaveu
Raquel Reyner Barraca (IdSELVA), consellera
Joaquim Vivas Vidal (IdSELVA), consellera
Martí Nogué Selva (IdSELVA), conseller
Àngel Canosa Fernández (ERC-AM), conseller portaveu
Marc Garcia Nadal (ERC-AM), conseller
Isabel Lozano Ruiz (ERC-AM), consellera
Joan Pou Lucea (ERC-AM), conseller
Lluís Tubau Isern (ERC-AM), conseller
Narcís Pou Martí (ERC-AM), conseller
Ester Soms Pagespetit (ERC-AM), consellera
Paula Tubert Casals (ERC-AM), consellera
Manel Roqueta Casalprim (PSC-CP), conseller portaveu
José Fernández Celada (PSC-CP), conseller
Maria Dolors Rubio Castillo (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM
BARCELONA-E), consellera portaveu
José Antonio Rodriíguez Gragera (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚGUANYEM BARCELONA-E), conseller
Sylvia Dinorah Barragan Sacco (CUP-PA), consellera portaveu
Jordi Hernández Garcia (C’s), conseller portaveu
Salvador Tordera Pérez (PP), conseller portaveu
S’excusen:
Miquel Lupiáñez Zapata (PSC-CP), conseller
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ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CARTIPÀS DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA:
A. PROPOSTES D’ACORD
1.Coneixement de les resolucions de presidència en matèria d'organització comarcal
(PRP2015/252)
2.Coneixement de la constitució dels grups polítics comarcals i designació dels seus portaveus
(PRP2015/244)
3.Règim de sessions i periodicitat del Ple (PRP2015/245)
4.Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent. Aprovació
(PRP2015/246)
5.Creació de la Comissió Permanent i règim de delegacions del Ple. Aprovació (PRP2015/247)
6.Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. Aprovació
(PRP2015/248)
7.Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació, i del seu règim de
retribucions i indemnitzacions. Aprovació (PRP2015/249)
8.Nomenament de representants en el consell d'administració d'una societat i als òrgans
col·legiats d'ens participats pel Consell Comarcal. Aprovació (PRP2015/250)

B.PROPOSTES D’ACORD URGENTS
1.Acceptació de la dimissió del conseller Sr. Miquel Lupiáñez Zapata (Legislatura 2015-2019)
(PRP2015/257)
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A. PRPOSTES D’ACORD
1.CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA
D'ORGANITZACIÓ COMARCAL (PRP2015/252)
Primer.- Es dóna compte de la resolució de presidència següent:
NOMENAMENT DE VICEPRESIDENTS
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal,
es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització comarcal, en particular
pel que fa a la designació dels Vicepresidents.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l'article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, la designació dels Vicepresidents és competència d'aquesta Presidència,
qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant resolució, d'entre els consellers
comarcals.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- Nomenar el Sr. Martí Nogué i Selva, vicepresident del Consell Comarcal de la
Selva amb efectes del dia d’avui, el qual substituirà a aquesta Presidència en els
casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat.
Segon.- A aquests efectes, quan aquesta Presidència hagi absentar-se, establirà,
mitjançant resolució, la durada previsible de la seva absència, designant el
Vicepresident que assumeixi les seves competències.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al conseller afectat, fent-li constar que haurà de
mantenir informada a aquesta Presidència de l'exercici de les seves atribucions com
vicepresident, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja
efectuades per aquesta Presidència amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al ple en la sessió extraordinària
d’organització que es convoqui.
Segon.- Es dóna compte de la resolució de presidència següent:
RÈGIM DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL, EN
FAVOR DE DIFERENTS CONSELLERS I CONSELLERES
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal,
aquesta Presidència considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els
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articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter
general, en favor de diferents consellers i conselleres.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- Efectuar a favor dels consellers i conselleres que a continuació es relacionen,
una delegació general d'atribucions de gestió i proposta de resolució dels assumptes
dels seus respectius àmbits d'actuació:
Coordinació de Departaments: Sra. Natàlia Figueras Pagès
Àmbit adscrit a Coordinació: Comunicació
Departament d’Organització Interna:
Àmbits adscrits al Departament:
- Recursos Humans, Arxiu, Gestió Administrativa, Noves Tecnologies i Oficina
d’Atenció al Ciutadà: Sr. Joaquim Torrecillas Carreras
- Hisenda: Sr. Pere Mas Gispert.
-Convocatòries i Projectes: Sr. Joaquim Bohils Cuberta
Departament d’Atenció a les Persones:
Àmbits adscrits al Departament:
- Benestar Social, Gent Gran: Sr. Pere Garriga i Solà
- Consum i Habitatge: Sr. Martí Nogué i Selva
Departament de Serveis a la Ciutadania
Àmbits adscrits al Departament:
-

Ensenyament: Sra. M. Àngela Cuatrecasas Gomis
Joventut: Sr. Juan Antonio Hervias Chirosa
Esports: Sr. Joel Comas Basté
Empresa: Sr. Carles Roca Pou

Departament de Gestió Tributària
Àmbits adscrits al Departament:
- Gestió Tributària: Antoni Guinó Bou
Departament de Territori i Sostenibilitat
Àmbits adscrits al Departament:
- Serveis Tècnics i Sostenibilitat: Albert Robert Ribot
- Medi Ambient: Josep Roquet Avellaneda
Departament de Promoció del Territori
Àmbits adscrits al Departament:
- Turisme: Joaquim Vivas i Vidal
- Cultura: Raquel Reyner i Barraca
- Ocupació: Sr. Francesc Josep Nadal i Alonso
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Segon.- La delegació a favor dels esmentats consellers i conselleres a la que abans
s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'àmbit corresponent, com
la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes
de resolució que siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació.
Tercer.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb els termes i dins
dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus
titulars en un altre òrgan o conseller.
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta
Presidència.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels consellers i
conselleres delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Presidència, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, sense necessitat d’una nova expressa en
aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.
Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del tauler d’anuncis del
Consell Comarcal i del Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als consellers i conselleres afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Setè.- Donar compte al ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.

2.CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
COMARCALS I DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS (PRP2015/244)
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal,
es fa necessari procedir a determinar els grups polítics que integren el ple i que han
presentat la corresponent sol·licitud.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei d’organització
comarcal i l’article 50.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en relació als articles 23 i ss del RD 2568/1986, de 28 de novembre; els
grups polítics comarcals es constitueixen per escrit dirigit al President, del qual se’n
donarà compte al Ple.
Es proposa sotmetre a la consideració del ple, per a la seva aprovació si escau, la
proposta següent:
PROPOSTA

5

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

d6f558bf68124e35a2c7664fde5abb39001

Primer.- Donar-se per assabentat de la constitució dels següents grups polítics
comarcals i la designació dels seus portaveus:
Grup polític Convergència i Unió (CIU)
Queda constituït amb els següents consellers integrants:
Salvador Balliu Torroella
Natàlia Figueras Pagès
Joaquim Torrecillas Carreras
Maria Àngela Cuatrecasas Gomis
Albert Robert Ribot
Joel Comas Basté
Carles Roca Pou
Antoni Guinó Bou
Juan Antonio Hervias Chirosa
Josep Roquet Avellaneda
Joaquim Bohils Cuberta
Pere Mas Gispert
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents consellers:
Portaveu: Natàlia Figueras Pagès
Suplent: Joaquim Torrecillas Carreras
Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM)
Queda constituït amb els següents consellers integrants:
Marc Garcia i Nadal
Isabel Lozano i Ruiz
Àngel Canosa i Fernández
Joan Pou i Lucea
Lluís Tubau i Isern
Narcís Pou i Martí
Ester Soms i Pagespetit
Paula Tubert i Casals
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents consellers:
Portaveu: Àngel Canosa i Fernández
Suplent: Joan Pou i Lucea
Grup polític Independents de la Selva (IdSelva)
Queda constituït amb els següents consellers integrants:
Francesc Josep Nadal i Alonso
Pere Garriga i Solà
Raquel Reyner i Barraca
Joaquim Vivas i Vidal
Martí Nogué i Selva
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents consellers:
Portaveu: Pere Garriga i Solà
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Suplent: Joaquim Vivas i Vidal
Grup Polític Candidatura de Progrés (PSC – CP)
Queda constituït amb els següents consellers integrants:
Miquel Lupiáñez Zapata
José Fernández Celada
Manel Roqueta Casalprim
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents consellers:
Portaveu: Manel Roqueta Casalprim
Suplent: José Fernández Celada
Grup Polític Entesa (ICV – EUiA – EPM – Barcelona en Comú – Guanyem
Barcelona – E)
Queda constituït amb els següents consellers integrants:
Dolors Rubio Castillo
José Antonio Rodríguez Gragera
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents consellers:
Portaveu: Dolors Rubio Castillo
Suplent: José Antonio Rodríguez Gragera
Grup polític Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA)
Queda constituït la següent consellera:
Sylvia Dinoeah Barragan i Sacco
I s’ha designat portaveu d’aquest grup, la següent consellera:
Portaveu: Sylvia Dinorah Barragan i Sacco

Grup Polític Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s)
Queda constituït amb el següent conseller:
Jordi Hernández García
I s’ha designat portaveu d’aquest grup, el següent conseller:
Portaveu: Jordi Hernández García
Grup Polític Partit Popular (PP)
Queda constituït amb el següent conseller:
Salvador Tordera Pérez
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I s’ha designat portaveu d’aquest grup, el següent conseller:
Portaveu: Salvador Tordera Pérez

3.RÈGIM DE SESSIONS I PERIODICITAT DEL PLE (PRP2015/245)
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal,
es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, el Ple pot celebrar
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries
del Ple amb una periodicitat mínima trimestral.
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la
següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Establir les sessions ordinàries del Ple de la Corporació amb caràcter
trimestral, facultant al president per fer-ne la convocatòria el dia que resulti més
escaient dins aquest període, i preferentment el tercer dimarts dels mesos de març,
juny, setembre i desembre.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Vots a favor: 23
(CIU 12, , IdSELVA 5, PSC-CP 2, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚGUANYEM BARCELONA-E 2, C’s 1, PPC 1,)
Vots en contra: 1
(CUP-PA)
Abstencions: 8
(ERC-AM 8)
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4.CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
CARÀCTER PERMANENT. APROVACIÓ (PRP2015/246)

INFORMATIVES

DE

Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal,
es fa necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 18 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal i 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a la creació i composició de
les Comissions Informatives de caràcter permanent, amb l'objecte de dotar el Consell
Comarcal dels d'òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor,
per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local atorga a tots els grups municipals integrants de la
Corporació.
Fonaments de dret
En relació a les Comissions d’Estudi, Informe o Consulta, de conformitat amb el que
disposa l’esmentada normativa autonòmica, i, especialment per l’article 18 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal, correspon al Ple de cada Corporació determinar-ne el nombre
i la denominació. D’altra banda, estaran integrades pels membres que designin els
diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació.
Pel que respecta a la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb l’article 15
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’organització comarcal, s’integra per un representant de cadascun dels grups
polítics amb representació en el consell comarcal.
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1) Comissió especial de comptes
2) Comissió única d’estudi, informe i consulta del Consell Comarcal
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents:
1) Comissió Especial de comptes
- President: El president o conseller en qui delegui.
- Vocals: (1 representant per grup polític)
Pere Mas Gispert, representant del Grup CiU
Angel Canosa Fernández, representant del Grup ERC-AM
Pere Garriga Solà, representant del Grup IdSELVA
Manel Roqueta Casalprim, representant del Grup PSC-CP
Dolors Rubio Castillo, representant del Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN
COMÚ – GUANYEM BARCELONA – E
Sylvia Dinorah Barragan Saco, representant del Grup CUP-PA
Jordi Hernández García, representant del Grup C’s
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Salvador Tordera Pérez, representant del Grup PP
La votació dels temes que siguin objecte de debat es farà a través de vot ponderat de
cadascún dels representants dels grups comarcals en funció del nombre de consellers
de cada grup.
- Secretari: El secretari del Consell Comarcal o funcionari/a en qui delegui.
2) Comissió única d’estudi, informe i consulta del Consell Comarcal
- President: El president o conseller en qui delegui.
- Vocals: Formaran part com a vocals de la comissió tots els consellers de la
corporació.
- Secretari: El secretari del Consell Comarcal o funcionari/a en qui delegui.
Tercer.- La Comissió única d’estudi, informe i consulta celebrarà reunions ordinàries
de caràcter trimestral, el dia que siguin convocades pel seu president, i preferentment
el segon dimarts dels mesos de març, juny, setembre i desembre.
Quart.- La Comissió especial de comptes es reunirà quan escaigui per tal d’examinar i
estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Vots a favor: 30
(CIU 12, , IdSELVA 5, ERC-AM 8, PSC-CP 2, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN
COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, PPC 1,)
Vots en contra: 1
(C’s 1)
Abstencions: 1
(CUP-PA 1)

5.CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT I RÈGIM DE DELEGACIONS
DEL PLE. APROVACIÓ (PRP2015/247)
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i amb
l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació comarcal, aquesta
Presidència considera necessari, en ús de les facultats que confereix l'article 17 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’organització comarcal, constituir la comissió permanent del ple, designar-ne la
composició i les competències.
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Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Constituir la comissió permanent del ple del Consell Comarcal de la Selva,
com un òrgan complementari de caràcter assessor i decisori, integrada pel president
del Consell Comarcal i els consellers que aquest designi, amb un màxim de 17.
El règim de funcionament i adopció d’acords de la comissió permanent serà aquell
establert amb caràcter general per la normativa de règim local per a la junta de govern
local. Les sessions ordinàries de la comissió tindran lloc el primer i el tercer dimarts de
cada mes, podent ser modificat segons el calendari de festius.
Segon.- Delegar en el president del Consell la facultat de nomenament dels membres
de la comissió permanent del ple.
Tercer.- Delegar a la comissió permanent del ple les següents competències:
a) En matèria d’urbanisme
1. Aprovar projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
2. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i
Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en
matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.
b) En matèria de contractació i patrimoni
3. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de
la competència del President de conformitat amb la normativa de règim local,
incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des del
seu inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació,
interpretació i revisió de preus, devolució de fiances, així com els actes
d’autorització i disposició de despeses.
Aquesta competència inclou totes les contractacions que es realitzin a través dels
procediments de licitació, a excepció dels contractes menors.
4. Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el
seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000 €, i no
sigui superior al 20% dels recursos ordinaris.
5. Aprovar les permutes de béns immobles la quantia de les quals no excedeixi del 20%
dels recursos ordinaris del Pressupost.
6. Adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui superior al 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost o a 3.000.000,00 euros.
7. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos.
8. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.
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c) En matèria de personal
1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla.
2. Aprovar les bases de selecció de personal i els concursos per a la provisió de llocs
de treball.
3. Autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
4. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 327.2 del
Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.
5. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o
d’assessorament per a supòsits concrets.
6. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació i acomiadar el personal laboral.
7. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa
referència l’article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
8. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
d) En matèria de planificació, economia i hisenda
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió permanent per a
cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost.
2. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria
estableixi que el Ple sigui l’òrgan comarcal competent.
3. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
4. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera
i pressupostària del Consell Comarcal i dels Organismes Autònoms i societats
mercantil d’ell dependents.
5. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
6. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la presa
de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors.
7. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de la funció
interventora, d’acord amb el que estableix l’article 217.2 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en els supòsits següents:
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a. Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
b. Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de
la seva competència per delegació del Ple.
8. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.
9. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici i revocació dels actes dictats
en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert als
articles 153 i 154 de la Llei General Tributària.
10. La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada de les quals,
en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
11. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici
d'activitats econòmiques.
e) En matèria processal
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat, dels actes
administratius dictats per qualsevol dels òrgans de la corporació, a excepció del
ple.
2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que,
afectant directament o indirectament a aquest Consell Comarcal, es segueixin per
o contra altres Administracions o particulars.
3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèria de competència plenària.
4. Atorgar la representació del Consell Comarcal per l’exercici de tot tipus d’accions
administratives i judicials.
5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de
qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Comissió
Permanent del Ple en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.
f) En matèria de relacions interadministratives i de foment
1.

Aprovar tot tipus de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades i
amb particulars, tant si tenen contingut econòmic com si no.

2.

Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions,
així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin
compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual, considera de caràcter indelegable.
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3.

Acceptar les delegacions de competències realitzades per part d’altres entitats
públiques.

Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la comissió permanent del
ple en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan. El ple podrà advocar en qualsevol moment les
competències delegades, en els termes de la legislació de procediment administratiu
comú.
En el text dels acords adoptats per la comissió permanent en virtut d'aquesta
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la
part expositiva, del text següent:
"L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta comissió permanent, en virtut de
les delegacions acordades pel ple de la corporació, en sessió plenària que va tenir lloc
el dia ........................"
Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel ple, com a titular de la
competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels esborralls de les actes de la comissió permanent
a tots els consellers, i seran immediatament executius i gaudiran de presumpció de
legitimitat.
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb l’article 51.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció
d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple.
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Esmenes
Al punt b) 4 respecte a les delegacions de competències que fa el Ple a la Comissió
Permanent en matèria de contractació i patrimoni s’apunta el següent:
On diu:
“Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el
seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000€, i no
sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del Pressupost”.
Ha de dir:
“Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el
seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost o els 3.000.000€, i no
sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del Pressupost”.
Intervencions
El Sr. Angel Canosa comenta que ha detectat que l’ordre del dia que s’ha facilitat
finalment ha canviat en certs punts i vol aclarir quina versió és correcta.
En primer lloc, exposa que un dels consellers que no constava és el Sr. Joaquim
Bohils, entén que és un error de transcripció, cosa que el Sr. Salvador Balliu confirma.
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En segon lloc, diuen que el punt 6 i 4 pel que fa a les delegacions en matèria de
contractació a la Comissió Permanent del Ple és diferent. Es constata que no hi ha cap
canvi però es canviarà el redactat perquè sigui més comprensible el punt 4. En
comptes de dir:
“Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el
seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000€, i no
sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del Pressupost”.
Ha de dir:
“Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el
seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost o els 3.000.000€, i no
sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del Pressupost”.
També exposa el Sr. Angel Canosa que s’ha afegit el Sr. Narcís Pou que no constava
a la primera proposta.
El President confirma aquest extrem i afegeix que al repassar s’ha eliminat la
dedicació parcial del Sr. Pere Garriga.
Votació
Vots a favor: 22
(CIU 12, , IdSELVA 5, PSC-CP 2, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚGUANYEM BARCELONA-E 2, PPC 1,)
Vots en contra: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)
Abstencions: 8
(ERC-AM 8)

6.DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL EVENTUAL. APROVACIÓ (PRP2015/248)
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Consell Comarcal, es fa necessari procedir a la determinació del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual.
Fonaments de Dret
De conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el nombre, característiques i retribucions del
personal eventual serà determinat pel ple de cada Corporació a l’inici del seu mandat.
D’altra banda, el gerent és un òrgan necessari que, d’acord amb l’article 16 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal, té la condició de funcionari eventual, i és nomenat i cessat pel
ple del Consell Comarcal, a proposta del President.
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Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual
d'aquesta Corporació en els termes següents:
Denominació Grup
Gerent

A1/A2

Sou
base

C.
Destí
Nivell
1.109,05 30

C.
Específic

Incomp. Jornada

Horari

2.024,65

General

especial

ordinària

Segon.- Nomenar al Sr. Martí Pujals Castelló com a gerent del Consell Comarcal de la
Selva, amb les atribucions, drets i competències legalment establertes que li
corresponen, amb efectes a dia 15 de juliol de 2015.
Tercer.- La dedicació plena del personal implicarà el règim d’incompatibilitat previst
legalment. D’altra banda, impossibilita la percepció d'hores extraordinàries, havent
d'estar a disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit per
això.
Quart.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a
les pagues extraordinàries de juny i desembre, en els termes de la legislació estatal
en matèria pressupostària, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es
revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.
Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries
que s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient per
poder donar compliment el que s’ha establert.
Sisè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Angel Canosa vol fer constar que quedi palès que el concepte retributiu “nivell
30” significa un còmput anual de 11.500 €.
El Sr .Salvador Balliu explica que el que comenta el Sr. Angel Canosa és correcte, que
correspon als 800 euros al mes i s’especifica així a la RLLT.
La Sra. Silvia Barragan pregunta quin és el sou brut d’aquest càrrec, cosa que el Sr.
Salvador Balliu constesta que són 56.000 euros.
Votació
Vots a favor: 19
(CIU 12, , IdSELVA 5, PSC-CP 2)
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Vots en contra: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)
Abstencions: 11
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2,
PPC 1)

7.ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS
DE LA CORPORACIÓ, I DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I
INDEMNITZACIONS. APROVACIÓ (PRP2015/249)
Relació de fets
Constituït el nou Consell Comarcal de la Selva resultant de les Eleccions locals
celebrades el dia 24 de maig de 2015, i establert el nou Cartipàs comarcal, i a la vista
de les delegacions efectuades per resolució de Presidència, procedeix establir les
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i les assignacions als
grups polítics.
Fonaments de dret
I.- En relació a les retribucions i assistències dels membres de la corporació amb
dedicacions exclusives i parcials
La normativa d’aplicació ve fixada pels articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de
Bases de Règim Local i per l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
També s’ha de tenir en consideració la Disposició Addicional Nonagèsima de la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, on
es determina el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions
locals per tots els conceptes retributius al·ludits al seu article 22.2. Pel que fa a
l’estructura d’aquestes dedicacions i sobretot pel que fa a les seves respectives
quanties, cal observar que: (i) en primer lloc, les retribucions exclusives respecten la
quantia màxima determinada per la norma, en relació al tram del Consell Comarcal
(municipis de més de 20.000 habitants), pel qual la retribució límit són 55.000 euros
bruts anuals, per tots els conceptes i dins de la corporació local; i (ii) en segon lloc, pel
que fa a les retribucions parcials, es verifica l’acompliment d’un criteri de
proporcionalitat envers la seva dedicació i retribució màxima per a la dedicació
exclusiva.
Pel que fa a les assistències als diferents òrgans que s’esmenten, cal dir que aquestes
són incompatibles amb les retribucions exclusives i parcials, i també es troben
sotmeses al total màxim de 55.000 € durant tota una anualitat. D’altra banda, la
normativa no determina cap límit ni màxim ni mínim per les assistències
individualitzades. Per últim, cal posar de manifest que, per tenir dret al seu cobrament,
és requisit indispensable formar part de l’òrgan que es tracti amb presència efectiva.
També és necessari tenir en compte que en l’exercici del càrrec, els membres de les
corporacions locals han d’observar en tot moment el règim d’incompatibilitats establert
per l’ordenament vigent. En aquest sentit, les assistències als òrgans deliberatoris o
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decisoris del Consell Comarcal no són incompatibles amb les assistències a òrgans
rectors d’ens amb personalitat jurídica que depenguin del Consell Comarcal.
II.- En relació a les assignacions als grups polítics comarcals
De conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, els grups polítics tenen dret a disposar d’una
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, i a la
vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual.
D’acord amb l’últim precepte normatiu citat, la proposta preveu una part fixa, idèntica
per a tots els grups, i una part variable depenent del nombre de membres de cada
grup. Cada corporació podrà determinar aquests imports a repartir entre els grups
polítics que la integren de forma lliure.
Aquesta normativa exigeix que cada grup haurà de portar una comptabilitat de
l’assignació, la qual s’haurà de posar a disposició del ple de la corporació quan aquest
la demani.
Respecte les despeses de funcionament del grup, la norma preveu que no es poden
destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial, cosa que comporta les següents limitacions:
- El grup no podrà contractar personal en règim laboral al seu servei, però sí podran
contractar serveis professionals.
- Els consellers del grup són personal al servei de la corporació, i, per tant, no poden
percebre cap quantitat d’aquestes assignacions.
- Aquestes assignacions no poden servir per al finançament del partit polític, ni
fundacions, ni altres entitats vinculades al partit, sinó que només poden servir per a
finançar al propi grup. Per tant, la seva dotació no podrà estar destinada a un compte
bancari del partit
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juliol de 2015, el president del Consell
Comarcal, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i, en el seu cas,
sigui donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, amb una retribució
anual bruta de 55.000 euros, que es percebrà en catorze pagues.
Segon.- Establir, amb efectes al dia 15 de juliol de 2015, el règim de dedicació parcial
que es recull a l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a favor dels següents
consellers comarcals:
- La consellera Coordinadora, Sra. Natàlia Figueras Pagès.
La dedicació parcial és del 28 hores (que correspon al 75% de l’horari vigent per al
personal del Consell Comarcal), amb una retribució bruta anual de 41.250 euros,
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prorratejada per 14 pagues. Cal que els consellers amb dedicació parcial siguin donats
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens,
Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o
indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva assistència als Consells
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a
un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els
termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al serveis de les Administracions Públiques.
Tercer.- Establir, amb efectes del dia 15 de juliol de 2015, a favor dels membres de la
Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial, el règim d'indemnitzacions següent per assistències efectives als òrgans
comarcals col·legiats:
assistència a les
assistència a les
assistència a les
assistència a les
del ple (fins a un

sessions ordinàries de ple
sessions de comissions informatives ordinàries
sessions ordinàries de la comissió permanent del ple
sessions extraordinàries de la comissió permanent
màxim de dues a l’any)

195,70 €
97,85 €
442,00 €
442,00 €

En cap cas es percebrà cap indemnització per a l’assistència a sessions
extraordinàries dels òrgans col·legiats mencionats, excepte fins a un màxim de dues
sessions de la comissió permanent del ple anuals.
El Consell Comarcal tampoc retribuirà als seus representants per l’assistència al
consell d’administració i altres òrgans de societats amb participació per part del
Consell i a òrgans col·legiats participats pel mateix.
Quart.- Establir amb efectes del dia 15 de juliol de 2015, data de constitució d'aquest
Consell Comarcal, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació
econòmica per l’import següent:
Import fix per grup
Import variable per conseller/a

62,00€/mes
52,00€/mes

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat
específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan
aquest ho sol·liciti.
Cinquè.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per
les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació
documental d’aquestes. L’import d’aquestes indemnitzacions vindrà determinat per la
taula següent:
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1.- Per desplaçaments:
a) 0,30 €/km, quan s’utilitzi vehicle propi. El desplaçament es comptarà des del
municipi on el conseller comarcal és regidor i/o alcalde.
b) Els desplaçaments efectuats en transport públic s’abonaran prèvia presentació
dels tiquets i comprovants de la despesa, a l’Àrea d’intervenció-tresoreria.
2.- Per dietes:
Dinar
Sopar
Dinar i sopar
Dormir
Dieta completa

25€
25€
50€
55€
105€

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Angel Canosa vol posar de manifest que s’ha augmentat el govern del Consell
Comarcal en nombre de persones i això la ciutadania ho ha de saber. Tampoc veu clar
que el nomenament de la Sra. Natàlia Figueres comporti que cobri proporcionalment
igual que el President.
El Sr. Salvador Balliu explica que no és greu que hi hagi més consellers si fan la feina,
i explica que la feina de la Coordinadora és vetllar pel compliment dels projectes
comarcals, definits per objectius. Afegeix que, fent els números, es tracta d’un 3%
més, una quantitat de diners que va d’acord amb la visió que tenen del Consell
Comarcal, que ha de ser pioner i plantejar-se objectius ambiciosos.
El Sr. Angel Canosa diu que volen creure les paraules del President, però que els
sobta, veu que el govern éstà format per 17 persones que és el mateix que es
necessita per governar. Els hi agradarà pensar que el Consell Comarcal serà més
executiu del que ho era, però els sorprèn que inicialment el pacte sigui aquest.
La Sra. Sílvia Barragan, diu que el seu grup comarcal són nous i tenen una mancança
d’experiència, però que creuen que els més de 150.000 € anuals que formen la partida
són un excés de diners en càrrecs directius i vol fer constar la desavinença en aquest
punt perquè és una immoralitat quan la feina la fan els tècnics, i la vocació de servei
dels polítics ha de primar davant dels sous.
El Sr. Balliu diu que en relació al pressupost de tot el Consell Comarcal, aquesta
partida és insignificant i que el funcionament del Consell requereix aquests càrrecs per
governar i fer tirar endavant tots els projectes comarcals. A més, exposa que es tracta
d’un sou bo, però merescut perquè s’hi ha de ser.
Votació
Vots a favor: 19
(CIU 12, , IdSELVA 5, PSC-CP 2)
Vots en contra: 10
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(ERC-AM 8, CUP-PA 1, C’s 1)
Abstencions: 3
(ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, PPC 1)
8.NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'UNA SOCIETAT I ALS ÒRGANS COL·LEGIATS D'ENS PARTICIPATS PEL
CONSELL COMARCAL. APROVACIÓ (PRP2015/250)
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i tenint en
compte la participació del Consell Comarcal en diferents entitats jurídiques, tant
publiques com privades, cal procedir a fer el nomenament dels representants de la
corporació a cadascuna d’aquestes entitats
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal
de la Selva a les entitats jurídiques de què forma part:
Associació de Turisme “La Selva, comarca de l’aigua”
President: President del Consell Comarcal de la Selva
Fundació Orquestra Jove de la Selva
President: Joan Antoni Hervías Chirosa, per delegació del President
Patronat del Castell de Montsoriu
President: Raquel Reyner Barraca, per delegació del President
El gerent
Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva
President: Pere Garriga Solà, per delegació del President
Consorci per a la implantació i gestió d’un Centre d’Innovació Tecnològica i una
Planta de Biomassa a la comarca de la Selva (en procés de dissolució)
Representant nº1: Sr. Salvador Balliu Torroella
Representant nº2: Sr. Martí Nogué Selva
Representant nº3: Sr. Francesc Josep Nadal Alonso
Representant nº4: Sr. Albert Robert Ribot
Representant nº5: Sr. Josep Roquet Avellaneda
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
Sr. Albert Robert Ribot
Consorci del Ter
Sr. Joaquim Vivas Vidal
Consorci Normalització Lingüística
Sr. Pere Mas Gispert
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Consorci Sanitari de la Selva
Sr. Pere Garriga Solà
Consorci de les Vies Verdes
Sr. Joaquim Torrecillas Carreras
Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Sra. Maria Àngela Cuatrecasas Gomis
Consorci Ter-Brugent
Sr. Joaquim Vivas Vidal
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Sr. Carles Roca Pou
Consell Rector del Paratge Natural d’interès Nacional de la finca Pinya de Rosa
Sr. Joel Comas Basté
Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny
Sra. Raquel Reyner Barraca
Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor
Sr. Martí Nogué Selva
Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA
Sr. Joaquim Vivas Vidal
SUMAR Empresa d’Acció Social, SL
Sr. Salvador Balliu Torroella
Associació Consell Esportiu de la Selva
Representant nº1: Sr. Natàlia Figueras Pagès
Representant nº2: Sr. Joel Comas Basté
Representant nº3: Sr. Martí Nogué Selva
Segon.- Nomenar Consellers - Delegats del Consell d’Administració de l’Empresa
Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA , als/les Consellers/eres següents, amb
efectes del dia d’avui i fins que finalitzi el seu període de mandat com a membres
d’aquest Consell d’Administració:
-

Nom: Sr. Salvador Balliu Torroella

-

Nom: Sr. Josep Roquet i Avellaneda

-

Nom: Sr. Francesc Josep Nadal Alonso

Formalitzar en escriptura pública i inscriure el present acord, en el Registre Mercantil,
en conformitat amb el que disposa l’article 142 del Reglament del Registre Mercantil,
aprovat per Reial Decret núm. 1784/1996, de 19 de juliol.
Tercer.- Nomenar com a interlocutor davant de les Agrupacions de Defensa Forestal,
en nom i representació del Consell Comarcal de la Selva, al Sr. Pere Garriga Solà.
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Quart.- Designar el president del Consell Comarcal com a representant a la resta
d’organismes, i entitats públiques i privades de les quals formi part el Consell
Comarcal de la Selva, en exercici de les facultats de representació establertes al
l‘article 13.1 lletra a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i facultar-lo per atorgar
tots aquells documents, públics o privats, que siguin necessaris per a la formalització
dels acords precedents.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Vots a favor: 21
(CIU 12, , IdSELVA 5, PSC-CP 2, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚGUANYEM BARCELONA-E 2)
Vots en contra: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)
Abstencions: 9
(ERC-AM 8, PPC 1)
9. PRESA DE POSSESSIÓ DEL GERENT DEL CONSELL COMARCAL, SR. MARTÍ
PUJALS CASTELLÓ
Una vegada finalitzat els punts de l’ordre del dia el president convida al Sr. Martí Pujals
Castelló a prendre possessió del càrrec a través del jurament o promesa del mateix:
Es presenta davant el senyor president del Consell Comarcal de la Selva el senyor
Martí Pujals Castelló, que ha estat nomenat gerent d’aquesta administració, de
conformitat amb l’acord de ple de data d’avui.
D’acord amb el que disposa el Decret 707/1979, de 5 d’abril, que regula la formula
jurament o promesa en la presa de possessió de càrrecs i funcionaris públics, el
president formula a la persona nomenada la pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de gerent del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?, a la qual cosa la persona nomenada respon:
Sí, ho prometo
La persona nomenada, així pren possessió del lloc de treball esmentat, amb efectes al
dia 15 de juliol de 2015.
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B. PRPOSTES D’ACORD URGENTS
1.
ACCEPTACIÓ DE LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER SR. MIQUEL LUPIÁÑEZ
ZAPATA (LEGISLATURA 2015-2019) (PRP2015/257)
Exp. núm.: 2015/589
Antecedents
El senyor Miquel Lupiáñez Zapata ha presentat la dimissió com a conseller comarcal,
d’acord amb el seu escrit de data 21 de juliol de 2015 i registre d’entrada 3145, pel
grup Candidatura de Progrés (PSC-CP), 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 d’aquest titular, del grup Candidatura de Progrés (PSC-CP), és el Sr.
Francesc Jesús Becerra Ramirez.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. Miquel Lupiáñez Zapata com a
conseller comarcal pel grup Candidatura de Progrés (PSC-CP), i agrair-li la seva tasca
i participació.
Segon.- Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Francesc Jesús Becerra
Ramirez com a conseller comarcal, en substitució del Sr. Miquel Lupiáñez Zapata.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 22 de setembre de
2015
La secretària
Santa Coloma de Farners, 22 de setembre de 2015
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