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ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SE LVA 

 
 
Sessió: PLE2015/1 
Dia:17 de març de 2015 a les 17:00 hores, 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 
  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior   

- PLE2014/5 Ordinària 16/12/2014 
 
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de compte de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de compte 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 Resolució de Presidència 2015P28 de liquidació del pressupost del 
Consell Comarcal de la Selva i del Consorci de Benestar Social de la Selva, exercici 2014 
2.7.- Dació de compte de la Resolució de Presidència 2015P1 del Patronat del Castell de Montsoriu 
de liquidació del pressupost del Patronat del Castell de Montsoriu, exercici 2014 
2.8.- Dació de compte dels informes de saldos de dubtós cobrament 
2.9.- Dació de compte del Pla pressupostari a mig termini 2016-2018 (marc pressupostari) 
 

3. Propostes d’acord  
3.1.Presa de possessió de nou conseller: Sr. Josep Maria Clopés Alemany (PRP2015/101) 
3.2.Aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals: T-01 Taxa per 
l’expedició de documents i per activitats jurídico- administratives, T-09 reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part 
del Consell Comarcal de la Selva  i P-10 Preu públic per el transport adaptat (PRP2015/106) 
3.3.Modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2015, per transferències entre aplicacions 
pressupostàries. Aprovació actuacions d'inversió (PRP2015/93) 
3.4.Modificació de la Relació de Llocs de Treball. Any 2015 (PRP2015/107) 
3.5.Aprovar la revisió del Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca 
de la Selva (PAS). (PRP2015/99) 
3.6.Aprovació de les bases i concessió de les ajudes de menjador escolar. Curs 2015/2016 
(PRP2015/116) 
3.7.Aprovació de les bases i concessió d'ajudes individuals de transport escolar col·lectiu. Curs 
2015/2016 (PRP2015/115) 
3.8.Aprovació de les bases i concessió de les ajudes individuals de transport (AID). Curs 
2015/2016 (PRP2015/114) 
3.9.Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives locals per al medi 
ambient (CILMA) (PRP2015/86) 
3.10.Ratificació de la modificació dels Estatuts Socials del Consorci d'Acció Social de 
Catalunya (CASC) (PRP2015/103) 
3.11.Ratificació de la Resolució de Presidència 2015P17 de dissolució del Consorci de la Crosa 
per acord del seu Consell Plenari de 20 de novembre de 2014 (PRP2015/104) 
 
4. Propostes Urgents  
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5. Mocions 
5.1. Moció a favor de la proposta de l'Associació d'Amics de la UNESCO de Palafrugell sobre la 
presentació d'una candidatura per a ser declarat el paisatge naturals de la Costa Brava i els camins 
de ronda Patrimoni Mundial de la UNESCO. (PRP2015/118) 
 
6. Precs i preguntes 
 
 
El president 
 
 
Salvador Balliu Torroella 
 
Santa Coloma de Farners, 11 de març de 2015 
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PROPOSTES QUE ES SOTMETEN AL PLE 
 
 
1.Lectura i aprovació de les actes anteriors  
 

- PLE2014/5 Ordinària 16/12/2014 
 
 
2. Supervisió d’òrgans de govern 
 
2.1. Dació de comptes dels acords de la Comissió Pe rmanent del Ple  
 
El president dóna compte dels acord de la Comissió Permanent del Ple següents: 
 
CPPLE2014/30 Ordinària de 2 de desembre de 2014 
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió 
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de la 
Selva (PRP2014/296) 
2.Declarar desert el procediment per a l'adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d'animals 
de companyia de la comarca (CAAS) (PRP2014/300) 
3.Aprovació del Conveni de col·laboració per a l'aplicació del fons de cooperació local - tram 
supramunicipal - entre l'Ajuntament de Riudarenes i el Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/307) 
4.Adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Comarcal dels anys 2013 i 2014 
(PRP2014/309) 
5.Aprovació de l'annex del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona 
i el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del Programa de Teleassistència 
corresponent al segon semestre del 2014 i fins abril del 2015 (CN/1623) (PRP2014/306) 
6.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva  i l'Associació Activa 
21 per a l'organització de les jornades Breyting 2015 (PRP2014/303) 
7.Aprovació del conveni amb els ajuntaments per al finançament dels transport escolar no obligatori. 
Curs 2014/2015 (PRP2014/308) 
 
CPPLE2014/31 Extraordinària de 9 de desembre de 2014 
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió 
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de la 
Selva (PRP2014/316) 
2.Aprovació de la pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Blanes pel manteniment i 
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT, per a l’any 2015 (PRP2014/315) 
3.Acceptació de l'encàrrec de direcció de les obres de reforma parcial de l'antic col·legi Josep Boada 
com a centre d'educació infantil 1r. cicle, a Riudarenes (PRP2014/318) 
 
CPPLE2014/32 Ordinària de 16 de desembre de 2014 
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió 
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de la 
Selva (PRP2014/322) 
2.Contracte de subministrament de contenidors per a la recollida selectiva de l'orgànica (FORM). 
Adjudicació (PRP2014/323) 
3.Contracte de servei de transport públic de viatgers per carretera a la comarcal de la Selva (transport 
a la demanda telefònica). Adjudicació (PRP2014/326) 
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4.Contracte de servei d'assistència tècnica en matèria de valoracions cadastrals pel servei de gestió 
tributària. Adjudicació (PRP2014/325) 
5.Contracte de servei de defensa jurídica i assessorament jurídic especialitzat en matèria 
contenciosa-administrativa del Consell Comarcal de la Selva. Adjudicació (PRP2014/324) 
6.Contracte d'obres per a la consolidació i restauració de talussos i torres al sector est i sud del 
Castell de Montsoriu. Adjudicació (PRP2014/321) 
7.Sol·licitud de subvenció al Ministerio de Fomento per les obres de restauració al castell de 
Montsoriu (PRP2014/319) 
8.Aprovació de l’Annex al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Escola de Música del 
Gironès (EMG) per a les sessions educatives musicals de guitarra en grup a l'Aula Musical de 
Riudellots de la Selva (PRP2014/320) 
9.Aprovació de l'Addenda per a l’any 2014 del conveni  mitjançant el qual es va establir un encàrrec 
de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de la 
Selva, per a la realització d’actuacions en matèria de consum (PRP2014/327) 
10.Aprovar les bases per a la convocatòria de la IX Beca de Recerca de la Selva. Any 2015 
(PRP2014/329) 
11.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat de la Sra. Gemma Aledo (PRP2014/317) 
12.Aprovar deducció de la certificació mensual del mes de desembre de 2014 de l'EDAR de 
Sils- Vidreres de la penalitat del mes d'agost de 2014.    
13.Aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments participants per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i Riera 
d’Arbúcies”     
 
CPPLE2015/1 Ordinària de 13 de gener de 2015 
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió 
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal 
de la Selva (PRP2014/338) 
2.Avocació de l'Ajuntament d'Arbúcies de la delegació de competències en matèria de gestió 
de residus (PRP2014/337) 
3.Adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d'animals de companyia a la comarca, 
a través del procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent. Aprovació de 
l’expedient (PRP2015/4) 
4.Contracte de subministrament de cubells i bosses compostables per a la recollida selectiva 
de l'orgànica. Adjudicació (PRP2015/9) 
5.Contracte anticipat dels serveis de direcció del Centre-Eix de Negoci de Santa Coloma de 
Farners. Adjudicació (PRP2014/340) 
6.Pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de recollida selectiva de residus especials a 
les deixalleries de la comarca de la Selva i nova contractació del servei a través de 
l'empresa NORA, SA (PRP2015/13) 
7.Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra de consolidació i restauració de talussos i 
torres als sectors est i sud del Castell de Montsoriu (PRP2015/7) 
8.No procedir a la devolució de la fiança dipositada per l’empresa Ingeniería y Tratamientos 
de Valoración SL – Intraval SL – per l’explotació de la planta de compostatge de FORM de la 
Selva (PRP2015/10) 
9.Aprovació del calendari de festius de la planta de compostatge de FORM per a l'exercici 
2015 (PRP2014/339) 
10.Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Selva per a la redacció dels plànols de delimitació d'acord amb la Llei 2/2014 de 27 de 
gener , que modifica la Llei 5/2003, de  22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis 
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forestals en les urbanitzacions , els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals (PRP2015/1) 
11.Aprovació del Conveni tipus entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments 
adscrits al servei de comptabilitat energètica comarcal de l'energia de la Selva (PRP2015/8) 
12.Acceptació de l'encàrrec de la creació de bases cartogràfiques per a la confecció de 
mapes i fulletons d'ús turístic (PRP2015/2) 
13.Sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació, dins la convocatòria de 
subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de 
l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (PRP2015/6) 
14.Sol•licitud de compatibilitat de la Sra. Sandra Bas Mirada (PRP2015/5) 
15.Compareixença al procediment contenciós administratiu -recurs ordinari 392/2011- 
interposat per Anglès Tèxtil, SA contra les resolucions de gerència del Consell Comarcal de 
la Selva dictades en els expedients 2010/233, 2010/2240 i 2010/2242 (PRP2015/3) 
16.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al 
procediment abreujat 280/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona 
interposat per NOVA HOSTALRICH SL EN LIQUIDACIÓN SL i encàrrec de defensa jurídica 
(PRP2015/14) 
17.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al 
procediment abreujat 315/2014 davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Girona 
interposat per FINQUES SELVABRAVA SL i encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/12) 
 
CPPLE2015/2 Ordinària de 27 de gener de 2015 
1.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Consell Comarcal de la Selva en el marc del Programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya  “Joves per l’Ocupació” (PRP2015/18) 
2.Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de Catalunya, dins la 
convocatòria EMO/381/2015, de 22 de desembre, per a la contractació d’un/a tècnic/a que 
formarà part de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 
(PRP2015/19) 
3.Aprovar la memòria de serveis i les factures corresponents aportades per l'empresa 
TEISA,SA de l'any 2014 (PRP2015/21) 
4.Sol·licitar a la Direcció General de Transports i Mobilitat l'autorització de les rutes previstes 
per a l'any 2015 (PRP2015/28) 
5.Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i el 
Departament de Benestar i Família mitjançant la Direcció General de Joventut i el Consell 
Comarcal de la Selva, relatiu al programa de mediació pel lloguer social d’habitatges joves 
Any 2014 (PRP2015/20) 
6.Sol·licitud de compatibilitat del Sr. Marc de Jaime Bruguera (PRP2015/29) 
7.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs 
ordinari núm. 394/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona interposat per 
INICIATIVAS DOTIS, SL i encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/15)  
8.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en un procediment contenciós 
administratiu amb referència al procediment abreujat núm. 318/2014 B davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona interposat per SERSA Serveis Socials i 
Administratius, SCCL i CLECE, S.A. UTE per a la revisió de preus del contracte de prestació 
del SAD de l'any 2013 i acceptació de l’encàrrec de defensa jurídica efectuat pel Consell 
Comarcal de la Selva (PRP2015/17) 
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9.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença al procediment contenciós 
administratiu 156/2013 interposat per la Federació d'Associacions de Mares i Pares 
d'alumnes de Catalunya (FAPAC) contra la desestimació presumpte del recurs de reposició 
interposat contra l'acord del Ple de 18 de desembre de 2012 del Consell Comarcal de la 
Selva (PRP2015/27) 
10.Aportació de 1200 euros per a l’enviament urgent de gossos del CAAS a Alemanya 
(PRP2015/31) 
11.Acceptació del conveni entre l'ajuntament de Sils i el Consell Comarcal de la Selva per la 
prestació del servei d'assessorament jurídic comarcal en llei d'estrangeria any 2015 
(PRP2015/32) 
12.Acceptació del conveni entre l'ajuntament de Vidreres i el Consell Comarcal de la Selva 
per la prestació del servei d'assessorament jurídic comarcal en llei d'estrangeria any 2015 
(PRP2015/30) 
13.Acceptació del conveni entre l'ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva per 
la prestació del servei d'assessorament jurídic comarcal en llei d'estrangeria any 2015 
(PRP2015/33) 
14.Acceptació del conveni entre l'ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consell Comarcal de 
la Selva per la prestació del servei d'assessorament jurídic comarcal en llei d'estrangeria any 
2015 (PRP2015/34) 
15.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en un procediment contenciós 
administratiu amb referència al procediment abreujat 492/2013 davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i 
encàrrec de defensa jurídica 
16.Aprovació del conveni tipus entre el Consell Comarcal de la Selva i el Consell Comarcal 
de ......., per el tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal dels municipis de la 
comarca de ....... a la Planta de Compostatge de la Selva.  
 
CPPLE2015/3 Ordinària de 3 de febrer de 2015 
1.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en el recurs contenciós 
administratiu: procediment abreujat 197/2014-B interposat per ANGLÈS TÈXTIL, SA, contra 
la resolució de gerència del Consell Comarcal de la Selva núm. 2014G294 de data 25 de 
març de 2014 dictada a l'expedient sancionador núm. 2013/496 (PRP2015/38) 
2.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en el recurs contenciós 
administratiu: procediment abreujat 463/2013 interposat per ANGLÈS TÈXTIL, SA, sobre 
resolució de l'expedient sancionador 2013/144 per incompliment de les condicions 
d'abocament (PRP2015/39) 
3.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en un procediment contenciós 
administratiu amb referència al recurs ordinari 142/2012 davant del JCA núm. 2 de Girona 
interposat per l'Associació de Propietaris de Rio Park del Montseny i, encàrrec de defensa 
jurídica (PRP2015/41) 
4.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en un procediment contenciós 
administratiu amb referència al recurs ordinari núm. 155/2014 davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona interposat per Navimar Instrumental, SL i, encàrrec de 
defensa jurídica (PRP2015/42) 
5.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en les actuacions d'apreuament i 
subhasta dels béns del procediment d'execució hipotecària núm. 408/2013 seguit en el Jutjat 
de Primera Instància núm. 5 de Granollers i encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/43) 
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6.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en el procediment contenciós 
administratiu: procediment abreujat 179/2013 interposat per Jaime Bayarri Simó que es 
tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona (PRP2015/44) 
7.Canvi de designació de lletrat per a la compareixença en el procediment contenciós 
administratiu amb referència al procediment abreujat 52/2014 davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona interposat per Mercedes Palazón Vilas i encàrrec de defensa 
jurídica (PRP2015/45) 
8.Compareixença en un procediment de terceria de millor dret 1512/2014 interposat per 
CAIXABANK SA contra el Consell Comarcal de la Selva en què s'al·lega la titularitat d'un 
crèdit contra la mercantil SESTAFENT SL (PRP2015/46) 
9.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs 
ordinari núm. 228/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona 
interposat per MARIA ANTONIA PINTO PLA i, encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/48) 
10.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs 
ordinari núm. 311/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona 
interposat per MARIA ANTONIA PINTO PLA i, encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/49) 
11.Compareixença al procediment contenciós administratiu: procediment abreujat 269/2014 
B davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat per ANGLÈS 
TÈXTIL, SA contra la resolució de gerència de 12/05/2014 per la qual es desestima el recurs 
de reposició interposat contra la resolució de 21/03/2014 per incomplir l'autorització 
d'abocament d'aigües residuals i encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/50) 
12.Compareixença al procediment contenciós administratiu: procediment abreujat 437/2014 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat per ANGLÈS 
TÈXTIL, SA contra Resolució de Gerència del Consell Comarcal de la Selva de 15/10/2014 
la qual desestima el recurs de reposició interposat contra la Resolució de 25/07/2014 la qual 
sancionava a ANGLÈS TÈXTIL, SA amb una multa de 6.010,13€ com a responsable d'una 
infracció administrativa consistent en l'incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa 
i en determinava els danys al servei públic de sanejament en 3.730,17€ i encàrrec de 
defensa jurídica (PRP2015/51) 
 
2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions  de Gerència  
 
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents: 
 
2014/796 17/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 

(núm.003633/2014) 

2014/797 18/11/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000046/2014) 

2014/798 18/11/2014 Rectificació nòmina mes d'octubre 

2014/799 19/11/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l'any 2013. Expedient PIE-9-2013 

2014/800 19/11/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l'any 2013. Expedient PIE-9-2013 

2014/801 19/11/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l'any 2013. Expedient PIE-9-2013 
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2014/802 19/11/2014 Reconeixement de triennis 

2014/803 19/11/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000049/2014) 

2014/804 20/11/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000044/2014) 

2014/805 21/11/2014 Pagament de la quarta bestreta del retorn del cànon per a l'exercici 
2014 

2014/806 21/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0039632 

2014/807 21/11/2014 Contracte menor d'obra per al tancament de l'equip de protecció 
contra incendis del Parc Mediambiental de la Selva. 

2014/808 24/11/2014 Contracte menor d'educació ambiental per a l'ampliació del servei 
municipal de FORM comercial 

2014/809 24/11/2014 Contracte menor d'educació ambiental per al foment de la recollida 
selectiva de la FORM a Sant Hilari Sacalm 

2014/810 24/11/2014 Contracte menor de subministrament per a les tasques de 
caldereria i muntatge d'equips per les EDAR's de la comarca de la 
Selva. 

2014/811 25/11/2014 Aprovació nòmina mes de novembre 

2014/812 26/11/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l'any 2013. Expedient PIE-9-2013 

2014/813 26/11/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l'any 2013. Expedient PIE-9-2013 

2014/814 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0039757 

2014/815 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040838 

2014/816 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040835 

2014/817 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040839 

2014/818 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040843 

2014/819 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041143 

2014/820 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
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0041142 

2014/821 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041144 

2014/822 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040832 

2014/823 27/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003769/2014) 

2014/824 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040837 

2014/825 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040840 

2014/826 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040841 

2014/827 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0040842 

2014/828 27/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000063/2014) 

2014/829 27/11/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0023022 

2014/830 27/11/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0024115 

2014/831 27/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003779/2014) 

2014/832 27/11/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0039621 

2014/833 27/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003782/2014) 

2014/834 28/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003789/2014) 

2014/835 28/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003791/2014) 

2014/836 28/11/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
003794/2014) 

2014/837 01/12/2014 Contracte menor de subministrament per a la millora i reposició del 
5% de les membranes MBR de l'EDAR de Riells i Viabrea. 

2014/838 01/12/2014 Adjudicació del contracte menor de servei d'assessorament per a 
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determinar quin és el procediment i exigències legals aplicables per 
tal d'incorporar el personal nomenat funcionari interí  per programes 
del servei de Gestió Tributària i Recaptació a la plantilla del Consell 
Comarcal de la Selva 

2014/839 02/12/2014 Restabliment de la jornada laboral de la Sra. Marta Masó Puig 

2014/840 03/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003361/2014) 

2014/841 03/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003453/2014) 

2014/842 03/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm.003452/2014) 

2014/843 03/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003446/2014) 

2014/844 04/12/2014 Aprovació de la liquidació de drets a favor de l'ajuntament de Blanes 
respecte als imports de les sancions imposades en matèria de 
residus per al període 2013 i primer semestre del 2014 i transferir 
els imports corresponents a 3.375.50 euros per l'exercici i 6.301,00 
euros per al primer semestre de l'exercici 2014. 

2014/845 05/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm.003451/2014) 

2014/846 05/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003455/2014) 

2014/847 05/12/2014 Contracte menor per les obres de construcció d'un sorrer previ a 
l'EDAR de la urbanització Llac del Cignes a Caldes de Malavella. 

2014/848 05/12/2014 Prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat a 
l'ajuntament de Santa Coloma de Farners 

2014/849 05/12/2014 Contracte menor de serveis per a la redacció de l'estudi geotècnic 
de les obres d'ampliació de la seu principal del Consell Comarcal de 
la Selva. 

2014/850 05/12/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador HibriturSelva - Fase II (Exp. núm. PIE-9-2013) 

2014/851 05/12/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador HibriturSelva - Fase II (Exp. núm. PIE-9-2013) 

2014/852 05/12/2014 Contracte de subministrament d'un ordinador personal i tres 
monitors de 23" pel Servei de Gestió Tributària i Cadastral  

2014/853 05/12/2014 Contracte de subministrament d'un nou servidor de base de dades 
Oracle del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell 
Comarcal de la Selva 

2014/854 09/12/2014 Contracte de servei de llicència Oracle Server 11 pel Servei de 
Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva 
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2014/855 09/12/2014 Resolució sense contingut 

2014/856 09/12/2014 Pagament de les transferències al Consorci de Benestar Social de 
la Selva 

2014/857 10/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000064/2014) 

2014/858 10/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000065/2014) 

2014/859 10/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000066/2014) 

2014/860 11/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000067/2014) 

2014/861 12/12/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000052/2014) 

2014/862 12/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003404/2014) 

2014/863 12/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003411/2014) 

2014/864 12/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003418/2014) 

2014/865 12/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003425/2014) 

2014/866 12/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 003435/2014) 

2014/867 12/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000068/2014) 

2014/868 15/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000069/2014) 

2014/869 15/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000070/2014) 

2014/870 15/12/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000040/2014) 

2014/871 15/12/2014 Contracte menor de serveis d'assessoria en matèria d'arquitectura 
amb l'Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva del 
Sr. Santi Prat Gual.  

2014/872 15/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000071/2014) 

2014/873 15/12/2014 Devolució de la fiança dipositada per l'adjudicatari del contracte del 
subministrament d'una pala carregadora adscrita a la planta de 
compostatge 

2014/874 15/12/2014 Devolució de l'aval a l'adjudicatari del contracte d'obra per a la 
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rehabilitació de la Casa del Mestre de Vilobí d'Onyar 

2014/875 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041209 

2014/876 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041210 

2014/877 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041208 

2014/878 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0039621 

2014/879 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041211 

2014/880 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041206 

2014/881 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041491 

2014/882 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041497 

2014/883 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041495 

2014/884 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0041207 

2014/885 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0042351 

2014/886 16/12/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0042353 

2014/887 16/12/2014 Resolució sense contingut 

2014/888 16/12/2014 Devolució de la fiança dipositada per l'adjudicatari del lot número 7 
d'instal.lació i subministrament de màquina fixa del projecte 
d'ampliació i millores de la planta de compostatge de FORM de la 
Selva 

2014/889 17/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm.003415/2014) 

2014/890 17/12/2014 Contracte de compra de paper Nata pel Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral del Consell Comarcal de la Selva 
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2014/891 17/12/2014 Contracte de subministrament de paper Nata (140.000 unitats) pel 
Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la 
Selva 

2014/892 17/12/2014 Contracte menor de serveis per a l'Assistència tècnica del projecte 
"Identificació, concertació i promoció de projectes per al 
desenvolupament local a la comarca de la Selva". Expedient PE-
15/14. 

2014/893 17/12/2014 Sol·licitud de la Sra. Anna Portas de  modificació de la categoria 
laboral de indefinits no fixes a fixes 

2014/894 17/12/2014 Contracte menor per al disseny de campanyes de sensibilització 
ambiental. Any 2014-2015 

2014/895 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0014599 

2014/896 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-13572 

2014/897 19/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000072/2014) 

2014/898 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0014602 

2014/899 19/12/2014 Contracte menor de subministrament d'elements comunicatius del 
servei de residus d' Amer 

2014/900 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0013570 

2014/901 19/12/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000073/2014) 

2014/902 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0014603 

2014/903 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0013569  

2014/904 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0011897 

2014/905 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0011890 

2014/906 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
0013483 

2014/907 19/12/2014 Resolució al·legacions exp. sancionador medi ambient 2014-
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0010544 

2014/908 22/12/2014 Contracte menor de serveis per a la realització d'un “Hacktahon 
d’emprenedoria i innovació per a joves” als municipis de Caldes de 
Malavella, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Vidreres 

2014/909 23/12/2014 Contracte menor de subministrament d'elements comunicatius de 
campanya de reciclatge a Sant Hilari Sacalm 

2014/910 23/12/2014 Liquidació del retorn del cànon de l'exercici 2013 

2014/911 29/12/2014 Contracte menor de serveis de la Sra. Verònica Caparrós Moreno 
per a la docència a dos cursos d' "Anglès atenció al públic", dins la 
formació ocupacional FOAP 2014 

2014/912 29/12/2014 Contracte menor de serveis de la Sra. Anna Boadas Espinet per a la 
docència a dos cursos d'"Anglès atenció al públic", dins la formació 
ocupacional FOAP 2014 

2015/1 02/01/2015 Contracte menor de subministrament de càmeres de seguretat per a 
instal·lar a la seu del Consell Comarcal 

2015/2 05/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000057/2014) 

2015/3 05/01/2015 Contracte menor de serveis per al càlcul de l'estructura relatiu al 
projecte d'ampliació de la Seu Principal del Consell Comarcal de la 
Selva 

2015/4 05/01/2015 Imposició de sanció tributària ( núm. 003562/2014) 

2015/5 05/01/2015 Contracte menor de serveis per al càlcul de l'estructura relatiu al 
projecte de construcció d'un edifici de serveis al Castell de 
Montsoriu. 

2015/6 05/01/2015 Contracte menor de serveis per a la compra de 23 bitllets d'avió a 
Riga (Letònia) per assistir als camps internacionals, dins el projecte 
"Developing confident global learning communities" 

2015/7 07/01/2015 Sol·licitud de realització del permís de lactància de la Sra. Sílvia 
Fàbrega Campàs  

2015/8 07/01/2015 Modificació d'horaris de la Sra. Mar Acosta Piqué 

2015/9 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0023025 

2015/10 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0023055 

2015/11 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0024112 

2015/12 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038457 

2015/13 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038484 
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2015/14 09/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038485 

2015/15 12/01/2015 Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos 

2015/16 13/01/2015 SAD Dependència. Purificación Hernández Sáez. 

2015/17 13/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000046/2015) 

2015/18 13/01/2015 SAD Dependència. Rosa Castellana Massanas. 

2015/19 13/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039073 

2015/20 13/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038999 

2015/21 13/01/2015 SAD Dependència. Enrique Latre Fornies. 

2015/22 13/01/2015 SAD Dependència. Josefa Pubill Moix. 

2015/23 13/01/2015 SAD Dependència. Luis Zambrano García. 

2015/24 13/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000052/2015) 

2015/25 13/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000055/2015) 

2015/26 14/01/2015 Devolució de la fiança dipositada per l'empresa Masias Recycling, 
SL en el marc del contracte d'execució del túnels de compostatge 
del projecte d'ampliació i millores de la planta de compostatge. 

2015/27 14/01/2015 Contracte menor de serveis per a impartir la formació obligatòria 
dels participants al programa Treball i Formació (PANP) 2014 (Exp. 
2014/PANP/SPO/0035). JARDINERIA  

2015/28 14/01/2015 Contracte menor de serveis per a impartir la formació obligatòria 
dels participants al programa Treball i Formació (PANP) 2014 (Exp. 
2014/PANP/SPO/0035).PALETERIA 

2015/29 14/01/2015 Devolució de la fiança dipositada per l'empresa Ingenieria y 
Tratamientos de Valoración SL - INTRAVAL SL_ per a l'execució de 
les obres de demolició en el marc del projecte d'ampliació i millores 
de la planta de compostatge de FORM de la Selva 

2015/30 14/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000068/2015) 

2015/31 14/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000070/2015) 

2015/32 14/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000071/2015) 
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2015/33 15/01/2015 Resolució provisional d'aspirants admesos i exclosos. 

2015/34 15/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000078/2015) 

2015/35 15/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000083/2015) 

2015/36 15/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000086/2015) 

2015/37 16/01/2015 Sol·licitud de bestreta ordinària de la Sra. Carina Planiol  

2015/38 16/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000087/2015) 

2015/39 16/01/2015 Bestreta Ajuntament d'Amer 1/2015 

2015/40 16/01/2015 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies 

2015/41 16/01/2015 Modificació de la justificació de jornada laboral complerta de la Sra. 
Clara Ribatallada 

2015/42 16/01/2015 Bestreta Ajuntament de Breda 

2015/43 16/01/2015 Bestreta Ajuntament d'Hostalric 

2015/44 16/01/2015 Bestreta Ajuntament de Riells i Viabrea 

2015/45 16/01/2015 Bestreta Ajuntament de Riudarenes 

2015/46 16/01/2015 Bestreta Ajuntament de Sils 

2015/47 16/01/2015 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies 

2015/48 19/01/2015 Bestreta Ajuntament de Massanes 

2015/49 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. kram Azougagh. 

2015/50 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sonia Muñoz Ortega. 

2015/51 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Verónica González Bustos. 

2015/52 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Oscar Cortés Martín. 

2015/53 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Teresa Pineda Freixas. 

2015/54 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Abdennour Abouyaala. 

2015/55 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Verdaguer Andres. 

2015/56 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Futa Saidy. 

2015/57 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mimoun El Khoulati. 

2015/58 19/01/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mimoun El Khoulati. 
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2015/59 19/01/2015 Resolució d'aspirants per la realització de la prova de nivell C de 
Català 

2015/60 20/01/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Transportes Líquidos J.M. Cañadas, SL de Riudellots de la 
Selva 

2015/61 20/01/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Elvira Clara 
Fontàs. 

2015/62 20/01/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Juana Invernon 
Cervantes. 

2015/63 21/01/2015 Bestreta Ajuntament d'Anglès 

2015/64 21/01/2015 Bestreta Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 

2015/65 21/01/2015 Bestreta Ajuntament de Blanes 

2015/66 21/01/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Productos Concentrol, SA de Riudellots de la Selva 

2015/67 22/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000133/2015) 

2015/68 22/01/2015 Devolució de la fiança a l'adjudicatari del contracte de servei 
negociat sense publicitat per a la gestió de la Unitat d'Escolarització 
Compartida (UEC) de Blanes. Curs 2013/14 

2015/69 22/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000142/2015) 

2015/70 22/01/2015 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000147/2015) 

2015/71 22/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000077/2015) 

2015/72 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0039353 

2015/73 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001235 

2015/74 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001218 

2015/75 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001225 

2015/76 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
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0001220 

2015/77 23/01/2015 Contracte menor de subministrament de 10 impressores portàtils 
tèrmiques per a la impressió de sancions de trànsit 

2015/78 23/01/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001230 

2015/79 23/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039625 

2015/80 23/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038997 

2015/81 23/01/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0014612 

2015/82 23/01/2015 Devolució de la fiança definitiva dipositada per l’adjudicatari del 
contracte per a la resta d'actuacions d'obra civil del projecte 
d'ampliació i millores de la planta de compostatge de FORM de la 
Selva 

2015/83 26/01/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Josefa Soler 
Mercader. 

2015/84 27/01/2015 Aprovació nòmina del mes de Gener 

2015/85 27/01/2015 Contractació dels serveis de supervisió tècnica per als professionals 
del Servei D'Atenció a la Infància i Adolescència de la Selva. 

2015/86 27/01/2015 Contracte menor de serveis per donar d'alta a la plataforma 
CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, de l'empresa 
WOLTERS KLUWER, per a la prestació de serveis jurídics i 
d'intervenció 

2015/87 27/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000213/2015) 

2015/88 27/01/2015 Devolució de la fiança definitiva dipositada per l'adjudicatari del 
contracte lot número 3 resta d'actruacions d'obra cvil del projecte 
d'ampliació i millores de la planta de compostatge de FORM de la 
Selva. 

2015/89 27/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000219/2015) 

2015/90 27/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
00221/2015) 

2015/91 28/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (num. 
000222/2015) 

2015/92 28/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sancíó (núm. 
000223/2015) 
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2015/93 28/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000001/2015) 

2015/94 28/01/2015 Contracte de Serveis de consultoria de migració d'Oracle 11gR2 

2015/95 28/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000002/2015) 

2015/96 29/01/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000003/2015) 

2015/97 29/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000048/2014) 

2015/98 29/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000051/2014) 

2015/99 29/01/2015 Contracte menor de serveis d'assessoria en matèria d'enginyeria 
amb l'Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva per 
a l'any 2015. 

2015/100 29/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000054/2014) 

2015/101 29/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000056/2014) 

2015/102 29/01/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000060/2014) 

2015/103 29/01/2015 Contracte menor per a la prestació del servei d'assessorament 
jurídic comarcal en llei d'estrangeria any 2015 als municipis 
d'Anglès, Sils, Vidreres i Sant Hilari Sacalm 

2015/104 29/01/2015 Imposició sanció tributària (núm. 003450/2014) 

2015/105 29/01/2015 Contracte menor de serveis per l'allotjament de 136 participants en 
els camps locals organitzats dins el projecte "Developing confident 
global learning communities". 

2015/106 02/02/2015 Tancament del contracte menor per les obres de construcció d'un 
sorrer previ a l'EDAR de la urbanització Llac del Cignes a Caldes de 
Malavella adjudicat a l'empresa CADAGUA, SA. 

2015/107 02/02/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Pieles y Cueros Palomeras y Gambús, SA 

2015/108 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Bousselham Jabrou Benchikh. 

2015/109 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Muhammad Krubally. 

2015/110 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Muhammad Krubally. 

2015/111 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Juan Ballell Lorente. 

2015/112 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Miquel Culubret Clotas. 

2015/113 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Ramon Antonio Troteiro. 
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2015/114 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Miguel Buñuelo Guerrero. 

2015/115 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Immaculada Corbella 
Márquez. 

2015/116 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sandra Roca Castella. 

2015/117 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Encarnación Fernández Gómez. 

2015/118 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Encarnación Fernández Gómez. 

2015/119 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Zahra Belkacemi Belkasmi. 

2015/120 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Zahra Belkacemi Belkassmi. 

2015/121 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Estela Alcántara Cabas. 

2015/122 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Carmen Toro Benítez. 

2015/123 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. El Mokhtar Maaroufi. 

2015/124 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. El Mokhtar Maaroufi. 

2015/125 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Olga Atencia Pérez. 

2015/126 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Hasnae Hajji Mezgot. 

2015/127 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mimoun Douiri. 

2015/128 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Anna Ma. Fernández Aparicio. 

2015/129 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Jamil Lemkadmi. 

2015/130 02/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Abdallah Boulil. 

2015/131 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Abdellatif Dakir El Yousseffi. 

2015/132 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Katerina Zingova. 

2015/133 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Fatoumata Camara. 

2015/134 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Noura Jamal. 

2015/135 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Noura Jamal. 

2015/136 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Helena Holgado Gómez. 

2015/137 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Francisca Zamora Contreras. 

2015/138 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Francisco José Cuevas Jiménez. 

2015/139 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Fatima Jiab. 

2015/140 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Javier Cabello Sánchez. 

2015/141 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Latifa Marouan.  
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2015/142 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Abdessamad Borbata. 

2015/143 03/02/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Carmen Guerra Alarcón. 

2015/144 03/02/2015 RECTIFICACIÓ NÒMINA MES DE GENER 

2015/145 04/02/2015 Servei d'Ajut a Domicili. Programa de dependència. Francisca 
Triadó Prat. 

2015/146 04/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Victoriano 
Rebollo Cumplido. 

2015/147 04/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Baldomera 
Gamero Domínguez. 

2015/148 04/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Angeles 
Gallardo Moreno. 

2015/149 04/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Natividad Vela 
Valera. 

2015/150 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Antònia Grèbol Puigtió. 

2015/151 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Maria Batlles Saboya. 

2015/152 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. José Vidal Chamorro. 

2015/153 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Francisco Moral Calvo. 

2015/154 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Catalina Artigas Domenech. 

2015/155 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Luís Cruz Expósito. 

2015/156 05/02/2015 Contracte menor d'educació ambiental per a la campanya "Fes el 
teu adob, fes-te compostaire" - 2015 

2015/157 05/02/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000059/2014) 

2015/158 05/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Julio Agea del Barco. 

2015/159 05/02/2015 Imposició de sanció tributària (núm 000061/2014) 

2015/160 05/02/2015 Contracte menor de serveis d'educació ambiental per a l'ampliació 
del servei comarcal de compostatge casolà 

2015/161 05/02/2015 Imposició sanció tributaria (núm. 000062/2014) 

2015/162 05/02/2015 Contracte menor d'educació ambiental per al foment de la bossa 
compostable 

2015/163 05/02/2015 Bestreta Ajuntament de Caldes de Malavella 

2015/164 05/02/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000063/2014) 

2015/165 05/02/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000066/2014) 
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2015/166 06/02/2015 Bestreta a l'Ajuntament de Breda 

2015/167 06/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Manuel Ortiz Ruiz. 

2015/168 06/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Extinció Pedro Díaz Martínez i continuïtat 
Amparo López Moreno. 

2015/169 06/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Maria Peiris Font. 

2015/170 06/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Adela Vicente Tena. 

2015/171 06/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Neus Castells Jordà. 

2015/172 06/02/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000071/2014) 

2015/173 06/02/2015 Contracte menor de serveis per a la redacció del Projecte 
constructiu de les obres de connexió de l'abastament d'aigua 
potable de Vidreres des de l'Artèria Costa Brava- 1a Fase. 

2015/174 06/02/2015 Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000367/2015) 

2015/175 06/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000383/2015) 

2015/176 06/02/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0040843 

2015/177 06/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000388/2015) 

2015/178 09/02/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0040839 

2015/179 09/02/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0040832 

2015/180 09/02/2015 Restabliment de la jornada laboral de la Sra. Esther León Martín  

2015/181 09/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000395/2015) 

2015/182 09/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000402/2015) 

2015/183 09/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000403/2015) 

2015/184 09/02/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001796 

2015/185 09/02/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-
0001800 

2015/186 09/02/2015 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per l'Ocupació. Especialitat 
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"operacions bàsiques de bar i restaurant" 

2015/187 09/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000425/2015) 

2015/188 09/02/2015 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per a l'Ocupació 2014. 
Especialitat "operacions bàsiques de bar i restaurant"  

2015/189 09/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000427/2015) 

2015/190 10/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000432/2015) 

2015/191 10/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000437/2015) 

2015/192 10/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000435/2015) 

2015/193 10/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000434/2015) 

2015/194 10/02/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000433/2015) 

2015/195 10/02/2015 Contracte menor per la compra de paper DIN A4 pel Consell 
Comarcal de la Selva 

2015/196 10/02/2015 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies 

2015/197 11/02/2015 Sol·licitud de pròrroga de l'excedència voluntària de la Sra. Neus 
Valls Puig  

2015/198 12/02/2015 Contracte amb la Cooperativa Babel per a la prestació del servei 
jurídic adscrit al SIAD amb l'ajuntament de Caldes de Malavella i al 
SIAD del Consell Comarcal de la Selva. 

2015/199 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Santiago Digón. 

2015/200 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Antonio Ramírez i Pilar Gascón. 

2015/201 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Maureen Cecilia Brophy Ridley. 

2015/202 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Montserrat Montoliu Casau. 

2015/203 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Lluís Trafach Badosa. 

2015/204 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Juan Ros Abalo. 

2015/205 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Joaquin Ibáñez Soriano. 
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2015/206 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Pere Triadó Vila. 

2015/207 12/02/2015 Servei d'ajut a domicili. Naima Barhoun. 

2015/208 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència del mòdul "Gestió 
administrativa i econòmica-financera de petits negocis o 
microempreses" del curs ADGD0210 - Creació i gestió de 
microempreses (FOAP 2014) 

2015/209 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència al mòdul "Direcció de 
l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses" del curs 
ADGD0210 - Creació i gestió de microempreses (FOAP 2014) 

2015/210 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència de diverses unitats 
formatives del curs ADGD0210 Creació i gestió de microempreses 
(FOAP 2014) 

2015/211 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència dins el mòdul 
"Comercialització de productes i serveis" del curs ADGD0210 
Creació i gestió de microempreses (FOAP 2014) 

2015/212 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència a les unitats formatives 
"Projecte i viabilitat del negoci o microempresa"i "Màrqueting i pla 
de negoci de la microempresa" del curs ADGD0210 Creació i gestió 
de microempreses (FOAP 2014) 

2015/213 13/02/2015 Contracte menor de serveis per la docència dins el mòdul "Gestió 
de la prevenció de riscos laborals als petits negocis" del curs 
ADGD0210 Creació i gestió de microempreses (FOAP 2014) 

2015/214 13/02/2015 Contracte menor de subministrament per la factura electrònica per 
al mòdul de Registre de Factures a ABS eFact 

 

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

2014/234 17/11/2014 Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa 
de sanejament de Riudarenes de l'empresa MOLINOSTRUM, 
SL. 

2014/235 17/11/2014 Sol•licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de 
l'empresa NOUING ALIMENTACIÓ, SA de Sant Feliu de 
Buixalleu a l'EDAR de Sils- Vidreres. 
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2014/236 18/11/2014 Contractació d'un tècnic mitjà, adscrit al Programa Treball i 
Formació com a coordinador-prospector. 
Exp.núm.2014/PANP/SPO/0035 

2014/237 18/11/2014 Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa 
de sanejament de Sils-Vidreres de l'empresa Ferralles i Metalls 
Sils, SL de Sils. 

2014/238 18/11/2014 Nomenament de representants als òrgans col·legiats d'ens 
participats pel Consell Comarcal de la Selva 

2014/239 19/11/2014 Sol•licitud de renovació del permís d'abocament a la xarxa de 
sanejament d'aigües residuals de Riudellots de la Selva de 
l'empresa Flisa Cataluña, SAU. 

2014/240 20/11/2014 Recurs de Reposició contra Decret d’alcaldia 376 de 23-10-
2014 de Sant Feliu de Buixalleu (liquidació 2014011433 fracció 
resta) 

2014/241 20/11/2014 Requeriment a l’ajuntament de Lloret de Mar de justificació del 
conveni signat respecte a la aprovació d’imposició i modificació 
de la Taxa per servei de recollida, transport i tractament 
d’escombraries a particulars i establiments en el Centre de 
Tractament de Residus (CTR). 

2014/242 21/11/2014 Nomenament dels membres de la mesa per a la contractació 
anticipada dels serveis de direcció del Centre - Eix de negoci de 
Santa Coloma de Farners 

2014/243 24/11/2014 Recurs de Reposició contra Decret d’alcaldia 418 de 18-11-
2014 de Sant Feliu de Buixalleu (liquidació 2014012914 fracció 
resta de setembre 2014) 

2014/244 25/11/2014 Contractació de les persones seleccionades per participar al 
programa Treball i Formació de persones aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació 

2014/245 28/11/2014 Pròrroga del contracte de serveis de correspondència entre els 
Consell Comarcal de la Selva i la Societat Estatal de Correos y 
Telégrafos 

2014/246 01/12/2014 Adscripció del Consorci Ter Brugent al Consell Comarcal de la 
Selva i ratificació de la modificació dels seus estatuts per 
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i Sostenibilitat Local (LRSAL) 

2014/247 02/12/2014 Assistència jurídica-administrativa en l’àmbit de secretaria-
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intervenció a l’ajuntament d’Osor 

2014/248 02/12/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 198/2012 E 
interposat per TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU 
contra l'ordenança fiscal núm. 24 de l'Ajuntament d'Anglès 

2014/249 03/12/2014 Resolució de proposta d'inscripció al registre d'instal•lacions 
destinades a activitats amb infants i joves d'un canvi de titular 
de la instal•lació casa de colònies "Can Font". 

2014/250 03/12/2014 Resolució de proposta d'inscripció al registre d'instal•lacions 
destinades a activitats amb infants i joves de la posada en 
funcionament de la instal•lació casa de colònies "Mas Lluna". 

2014/251 04/12/2014 Selecció urgent d'una plaça de tècnic/a mitjà d'administració 
general en règim de funcionari interí de programa a adscriure a 
la xarxa de serveis integrals per a l'ocupació (Xarxa SIO) 

2014/252 09/12/2014 Sol·licitud d'aportació econòmica del Patronat del castell de 
Montsoriu al Consell Comarcal de la Selva. Any 2014 

2014/253 10/12/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 262/2011 
MA interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU 
contra l’Ordenança fiscal núm. 11 de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella 

2014/254 15/12/2014 Serveis extraordinaris del personal d'atenció ciutadana del 
Servei de Gestió Tributària de Santa Coloma de Farners  

2014/255 15/12/2014 Recurs de reposició per denegació d'ajut de menjador presentat 
per la Sra. Olga Moreno Prades 

2014/256 15/12/2014 Selecció d'urgència d'un Responsable tècnic de programes 
adscrit al departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local 

2014/257 16/12/2014 Acord de col•laboració amb la Universitat de Girona en la 
formació acadèmica de l'alumne Cristina Cayuela Domènech 

2014/258 17/12/2014 Contractació de l'agent d'ocupacio i desenvolupament local 
d'empreses i persones, Sra. Sílvia Fàbrega Campàs. AODL 
referència G-004/14. 

2014/259 17/12/2014 Contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local de 
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competitivitat industrial. AODL referència G-12/14. 

2014/260 17/12/2014 Modificació del nomenament de la tècnica Inès Esteve per 
incorporar una clàusula sobre el percentatge de dedicació al 
programa Joves per l'Ocupació 2013-2014  

2014/261 19/12/2014 Sol•licitud de modificació de categoria laboral de indefinits no 
fixes a fixes per part de la Sra. Anna Portas Grimal 

2014/262 19/12/2014 Serveis extraordinaris realitzats pel Sr. David Güell per donar 
suport a les visites del Castell de Montsoriu.  

2014/263 22/12/2014 Sol•licitud de canvi de titularitat de l'autorització d'abocament de 
les aigües residuals a la xarxa de sanejament de l'empresa 
FONTAGA, SA a favor de l'empresa AGUAS MINERALES SAN 
NARCISO, SL de Caldes de Malavella. 

2014/264 22/12/2014 Aportació del Consell Comarcal de la Selva al Consorci de 
Normalització Lingüística. Any 2014 

2014/265 22/12/2014 Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions núm. 
1/2014 

2014/266 22/12/2014 Modificació de crèdit per generació de crèdit núm. 2/2014 

2014/267 22/12/2014 Ajut al Museu Etnològic del Montseny. Any 2014 

2014/268 23/12/2014 Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per a la 3ra edició de la 
Fira de la Llet 

2014/269 23/12/2014 Ajut per a la XXI edició de la Mostra de Teatre de 
l'Ensenyament Públic Secundari. Any 2014 

2014/270 23/12/2014 Ajut al Museu de Lloret de Mar. Any 2014 

2014/271 23/12/2014 Ajut a la Coordinadora de Geganters de la Selva. Any 2014 

2014/272 23/12/2014 Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per a la fira de la Botifarra 
Dolça. Any 2014 

2014/273 29/12/2014 Ajut per a la cooperació amb el Tercer Món i altres entitats. Any 
2014 

2014/274 30/12/2014 Pagament ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya, SLU. 
Curs 2014/2015 

2014/275 30/12/2014 Pagaments d'ajuts i gratuïtats als centres d'ensenyament no 
gestionats pel Consell Comarcal de la Selva. Curs 2014/2015 

2015/1 02/01/2015 Designació del personal que participarà al Programa 
d'Experiència Professional per a l'Ocupació Juvenil a Catalunya 
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“Joves per l’Ocupació”,regulat per l'Ordre EMO/251/2014, de 4 
d'agost. Exp.JPO-58-2014. 

2015/2 02/01/2015 Designació del personal del Departament de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local que participarà a les 
accions de formació d'oferta (FOAP 2014). Expedient 
14/FOAP/248/0112111 

2015/3 05/01/2015 Recurs de Reposició contra Decret d'alcaldia 453 de 15-12-
2014 de Sant Feliu de Buixalleu (liquidació 201414608 fracció 
resta d'octubre 2014) 

2015/4 09/01/2015 Sol•licitud de l’Ajuntament de Lloret de Mar d’un encàrrec de 
defensa jurídica (recurs contenciós-administratiu procediment 
abreujat 315/2014) 

2015/5 09/01/2015 Aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma i ampliació de 
l'edifici administratiu i seu del Consell Comarcal de la Selva 

2015/6 09/01/2015 Sol•licitud de renovació i de canvi de titularitat del permís 
d'abocament amb camió cisterna de l'empresa Depuradora de 
Sant Feliu de Buixalleu a l'EDAR de Sils- Vidreres. 

2015/7 22/01/2015 Requalificació del Llocs de Treball resultants de la modificació 
de la Relació de Llocs de Treball de l'any 2015. 

2015/8 23/01/2015 Serveis extraordinaris realitzats amb motiu de l'organització de 
l'acte de l'Hereu i la Pubilla de la Comarca de la Selva 

2015/9 23/01/2015 Acord de col•laboració educativa amb l'Institut Rafael 
Campalans per la formació acadèmica de l'alumne Sebastian 
Bejenaru. 

2015/10 26/01/2015 Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa 
de sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa Innode 
Serveis Immobiliaris, SL. 

2015/11 27/01/2015 Pagament parcial paga desembre 2012 

2015/12 27/01/2015 Nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Ple  

2015/13 27/01/2015 Modificació del règim de delegacions de competències de 
caràcter general, en favor de diferents consellers i conselleres 

2015/14 28/01/2015 Aplicació de retribucions i complements al Sr. Josep Cullell 
Escribano segons RLT 2015 

2015/15 28/01/2015 Canvi de denominació del Servei de Serveis Socials a Servei de 
Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva 
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2015/16 29/01/2015 Recurs de reposició per denegació d'ajut de menjador presentat 
per la sra. Marta Gelabert Amat 

2015/17 30/01/2015 Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de la Crosa per 
acord del seu Consell Plenari de 20 de novembre de 2014 

2015/18 30/01/2015 Nomenament del Sr. Xavier Colomer Mora 

2015/19 04/02/2015 Reclamació de la devolució de 200€ de la bestreta de Sergi 
Carmona.  

2015/20 10/02/2015 Designar els membres del Consell Comarcal de la Selva que 
participaran en la Comissió per a la redacció de la memòria de 
municipalització del servei d'abastament d'aigua potable de 
Vidreres. 

2015/21 11/02/2015 Serveis extraordinaris realitzats pel Sr. David Güell López 

2015/22 13/02/2015 Selecció d'urgència d'una plaça de tècnic/a superior 
d'administració general en règim de funcionari interí de 
programa, adscrit al programa Joves per a l'ocupació 2014-
2015. 

 
 
2.4 Dació de comptes de resolucions judicials  
 
1.- Decret de Secretaria de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16-01-2015 
Procediment: Recurs ordinari 216/2010 
Recurrent: Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Breda 
Decisió : Declara la fermesa de la sentència de 20-10-2014 amb comunicació a 
l’administració demandada pel compliment de les declaracions del Fallo. Amb posterior arxiu 
de les actuacions. 
 
2.- Decret de Secretaria de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16-01-2015 
Procediment: recurs ordinari 306/2010 
Recurrent: Telefònica Móviles España SAU 
Demandat :Ajuntament Brunyola 
Decisió : Declara la fermesa de la sentència de 20-10-2014 amb comunicació a 
l’administració demandada pel compliment de les declaracions del Fallo. Amb posterior arxiu 
d eles actuacions. 
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3.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 990 de 3-12-2014 
Procediment: Recurs ordinari 369/2010 
Recurrent: France Telecom España SA 
Demandat : Ajuntament Riells Viabrea 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa. 
 
4.- Decret de Secretaria de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16-01-2015 
Procediment: Recurs Ordinari 307/2010 
Recurrent:  Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Riells i Viabrea 
Decisió : Declara la fermesa de la sentència de 20-10-2014 amb comunicació a 
l’administració demandada pel compliment de les declaracions del Fallo. Amb posterior arxiu 
de les actuacions. 
 
5.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 991 de 3-12-2014 
Procediment: Recurs Ordinari 1606/2010 
Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat : Ajuntament de Maçanet de la selva 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’importa de la taxa. 
 
6.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 123 de 5-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 110/2011 
Recurrent: France Telecom España SA 
Demandat : Ajuntament de Vidreres 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 



 

Pàgina31 
Exp. núm.:  

empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa. 
 
7.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 153 de 6-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 266/2011 
Recurrent: France Telecom España SA 
Demandat : Ajuntament de Caldes de Malavella 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa. 
 
8.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 147 de 6-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 209/2011 
Recurrent: Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Vidreres 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
9.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 122 de 5-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 222/2014 
Recurrent: Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
10.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 132 de 5-02-2015 
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Procediment: Recurs ordinari 458/2011 
Recurrent: France Telecom España SA 
Demandat : Ajuntament de Brunyola  
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
11.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 139 de 5-02-2015 
Procediment:  Recurs ordinari 373/2011 
Recurrent: Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
Decisió : : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
12.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya  núm. 129 de 5-02-2015 
Procediment:  Recurs ordinari 471/2011 
Recurrent:  France Telecom España SA 
Demandat :Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
13.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 19 de 08-01-2015 
Procediment: Recurs ordinari 1605/2010 
Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat : Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
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empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
14.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 137 de 5-02-2015 
Procediment:  Recurs ordinari 410/2010 
Recurrent: Telefònica Móviles España  SAU 
Demandat : Ajuntament d’Anglès 
Decisió : Estima recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
15.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya  núm. 140 de 5-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 472/2011 
Recurrent: France Telecom España SA 
Demandat :Ajuntament d’Anglès 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
16.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 142 de 5-02-2015 
Procediment: Recurs ordinari 173/2012 
Recurrent: Vodafone España SA 
Demandat :Ajuntament de Brunyola 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
17.- Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 136 de 5-02-2015 
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Procediment: Recurs ordinari 57/2011 
Recurrent:  Telefònica Móviles España SAU 
Demandat : Ajuntament de Maçanet de la Selva 
Decisió : Estima recurs d’apel·lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la 
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic per part de les empreses de telefonia 
mòbil i Anul·la els preceptes de la mateixa que atorguen la condició de subjecte passiu a les 
empreses que no siguin titulars de les xarxes de subministrament de telefonia malgrat siguin 
titulars del dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. 
Anul·la també els preceptes de la Ordenança que regulen l’import de la taxa 
 
18.- Sentència  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona núm. 536 de 16-12-
2014 
Procediment: Abreujat 52/2014  
Recurrent: Mercedes Palazón Vilar 
Demandat : Consell Comarcal la Selva 
Decisió : Desestimació del recurs presentat contra la liquidació de l’IBI 2013 així com de 
l’ampliació del recurs interposat contra la providència d’apremi. Amb imposició costes a la 
recurrent. 
 
19.- Diligència d’Ordenació de la Secretaria del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de 
Girona de 16-01-2015 
Procediment: Abreujat 269/2014 
Recurrent: Anglès Tèxtil SA 
Demandat : Consell Comarcal la Selva 
Decisió : Accepta renúncia del lletrat del Consell sr Martínez de Trincheria a la representació 
i defensa. Requeriment per tal de nomenar nou lletrat en un període de deu dies. 
 
20.- Diligència d’Ordenació de Secretaria del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de 
Girona de 16-01-2015 
Procediment: Abreujat 492/2013 
Recurrent: Ajuntament Sant Feliu de Buixalleu 
Demandat : Ajuntament d’Hostalric i Consell Comarcal la Selva 
Decisió : Accepta renúncia del lletrat del Consell sr Martínez de Trincheria a la representació 
i defensa. Requeriment per tal de nomenar nou lletrat en un període de deu dies. 
 
21.- Sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona. Núm. 25 de 16-01-2015 
Procediment: Abreujat 233/2014 
Actora:  Friselva SA 
Demandada : Consell Comarcal la Selva 
Decisió : Desestima la demanda contra la Resolució de Presidència del Consell Comarcal de 
11-04-2014 i confirma les dues sancions imposades a l’empresa de 600,00 euros cadascuna 
referents als expedients sancionadors 494/2013 i 495/2013 en matèria de sanejament. 
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22.- Diligència de Secretaria del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona de 12-01-
2015 
Procediment: Abreujat 145/2011  
Actora: Telefónica Moviles España SAU  
Demandat : Ajuntament de Brunyola i Consell Comarcal la Selva 
Decisió : Arxiu de les actuacions per la publicació en el BOPG de la decisió contemplada en 
la sentència 910/2014 de la secció primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
23.- Sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona núm. 507 de 27 de 
novembre de 2014. 
Procediment: recurs ordinari 156/2013 
Recurrent: Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC) 
Demandat : Consell Comarcal de la Selva  
Decisió: Desestimació del recurs interposat contra la desestimació presumpta del recurs 
interposat contra la Resolució del Ple del Consell Comarcal de la Selva de 18-11-2012 
relativa a l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del 
servei de menjador, declarant l’esmentada Resolució ajustada a dret. Amb imposició de 
costes a la recurrent. 
 

2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de  la Llei de morositat  

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

 

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

Fonaments legals: 

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

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo. 
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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 2014, 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 31-12-2014 
que incompleixen el termini de pagament 

Import 

0 0€ 

 

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. 
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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 2014, 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 31-12-2014 
que incompleixen el termini de pagament 

Import 

0 0€ 
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2.6.- Dació de compte de la Resolució de Presidènci a 2015P28 de liquidació del 
pressupost del Consell Comarcal de la Selva i del C onsorci de Benestar Social de la 
Selva, exercici 2014  

Resolució de Presidència 
 

2015P 28  

Identificació: 

Títol:  Liquidació del Pressupost. Any 2014  
Expedient:  2015/166     
 

Relació de fets: 

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2014, 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, tant del Pressupost del propi Consell Comarcal de 
la Selva com del Consorci de Benestar Social de la Selva, actualment ja dissolt. 

Atès que de conformitat amb l’acord de Ple del Consell Comarcal de la Selva de 16 de 
desembre de 2014 de ratificació de l’acord de la Junta General Extraordinària del Consorci 
de Benestar Social de la Selva de data 27 de novembre de 2014, relatiu a la dissolució del 
Consorci de Benestar Social de la Selva, el Consell Comarcal de la Selva es subroga en tots 
els drets i obligacions del Consorci de Benestar Social de la Selva, amb  efectes  partir del 
dia 1 de gener de 2015. 

Resolució: 

Per tant resolc, 

Primer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost del Consell Comarcal de la Selva de 
l’exercici 2014 la qual, en resum, presenta l’estructura següent: 

Fons líquids  3.396.679,55 
    
Drets pendents de cobrament  6.843.138,80 
Pressupost corrent 6.763.267,97   
Pressupostos tancats 2.648.196,87   
Operacions no pressupostàries 278.052,64   
Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 2.846.378,68   
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Obligacions pendents de pagament  5.504.086,11  
Pressupost corrent 3.632.890,67   
Pressupostos tancats 23.606,93   
Operacions no pressupostàries 1.835.411,85   
Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva -12.176,66   
    
Romanent de tresoreria total  4.735.732,24  
    
Saldos de dubtós cobrament  297.258,39  
Saldos de dubtós cobrament 297.258,39   
    
Excés de finançament afectat  3.301.837,59 
Crèdits en fase AD  125.231,73 
   
Romanent de tresoreria per a despeses generals (aba ns 
ajustos): 

1.011.404,53 

 

Ajustos:   
Provisió indemnitzacions futures (accident) 100.000,00  
No disponib. crèdit paga desembre RDL 20/2012 
deduit 24,04% gener 2015 120.716,19  
   
Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
disponible  

790.688,34 

 

Segon.- AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2015 dels romanents de 
crèdit per inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2014 per un import 
total de 3.301.837,59 €, segons consta a l’expedient. 

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total  de 3.301.837,59 €.  

AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2015 dels romanents de crèdit en 
fase AD per import de 125.231,73€, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals.  
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Tercer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost del Consorci de Benestar Social de la Selva 
de l’exercici 2014 la qual, en resum, presenta l’estructura següent: 

Fons líquids  260.752,00 
   
Drets pendents de cobrament  506.760,47 
Pressupost corrent 446.030,04  
Pressupostos tancats 211.778,08  
Operacions no pressupostàries 14.122,43  
Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 165.170,08  
   
Obligacions pendents de pagament  589.108,15  
Pressupost corrent 402.212,21  
Pressupostos tancats 122.526,61  
Operacions no pressupostàries 64.369,63  
   
Romanent de tresoreria total  178.404,32  
   
Saldos de dubtós cobrament  5.808,65  
Saldos de dubtós cobrament 5.808,65  
   
Excés de finançament afectat  0,00 
   
Romanent de tresoreria per a despeses generals (aba ns 
ajustos): 172.595,67 
   
Ajustos:   
No disponib. crèdit paga desembre RDL 20/2012 
deduit 24,04% gener 2015 

69.315,47 
 

   
Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
disponible  103.280,20 
 

Quart.- Integrar els saldos resultants de la liquidació del Pressupost del Consorci de 
Benestar Social de la Selva a la comptabilitat i al Pressupost del Consell Comarcal, amb 
efectes a 1 de gener de l’any 2015. 

Donar-me per assabentat del contingut de l’Informe d’Intervenció en relació al recurs 
contenciós interposat per l’empresa UTE SAD la Selva, Sersa i Clece, SA i del conveni de 
col·laboració amb el Taller Ocupacional Montsoriu, d’Arbúcies, i previs els tràmits 



 

Pàgina41 
Exp. núm.:  

administratius que corresponguin, procedir a la seva imputació pressupostària al Pressupost 
de l’exercici 2015. 

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que es dugui a terme. 

Santa Coloma de Farners,  25 de febrer de 2015  

El president Davant meu 
La secretària 

 
Salvador Balliu Torroella Marta LLorens Ferrer 
 
 
2.7.- Dació de compte de la Resolució de Presidènci a 2015P1 del Patronat del Castell 
de Montsoriu de liquidació del pressupost del Patro nat del Castell de Montsoriu, 
exercici 2014  
 

Resolució de Presidència  

 

2015P 1  

Identificació: 

Títol: Liquidació del pressupost del Patronat del C astell de Montsoriu. Any 2014  
Expedient: 2015/2    
 

Relació de fets: 

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2014, 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, 

Fonaments de dret: 

Segons el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el seus articles 191 sobre 
tancament i liquidació del pressupost i 192 sobre tancament i liquidació d’organismes autònoms: 

191.1 El pressupost de cada exercici es liquida quant a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i queden a càrrec de la tresoreria local 
els ingressos i pagaments pendents, segons les seves contraccions respectives. 

192.1 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms s’ha d’ajustar al que disposa 
l’apartat 1 de l’article anterior. Les operacions de tancament de l’exercici econòmic i de liquidació dels 
pressupostos s’han de regular per reglament, atenent el caràcter dels organismes esmentats. 
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192.2 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms, amb l’informe de la intervenció 
corresponent i proposada per l’òrgan competent dels organismes autònoms, s’ha de trametre a 
l’entitat local perquè el seu president l’aprovi i als efectes que preveu l’article següent. 

Resolució: 

Per tant resolc, 

Primer.-  APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014 la qual, en resum, presenta 
l’estructura següent: 

Fons líquids  9.347,25 

   

Drets pendents de cobrament  68,75 
Pressupost corrent 281,75  
Pressupostos tancats 96,00  
Operacions no pressupostàries -309,00  
Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 0,00  
   

Obligacions pendents de pagament  8.229,15  
Pressupost corrent 7.556,21  
Pressupostos tancats 0,00  
Operacions no pressupostàries 672,94  
   

Romanent de tresoreria total  1.186,85  
   

Saldos de dubtós cobrament  0,00  
Saldos de dubtós cobrament 0,00  
   

Excés de finançament afectat  0,00 

   

Romanent de tresoreria per a despeses generals  1.186,85 
 

Santa Coloma de Farners,  11 de març de 2015  

El president Davant meu 
El secretari 

 
Enric Nualart i Capdevila Francesc Armengol i Aymerich 
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2.8 Dació de comptes dels informe de saldos de dubt ós cobrament  

a) Informe de saldos de dubtós cobrament del Consel l Comarcal de la Selva 

Antecedents 

El Departament d’Economia i Coneixement ha publicat una nota informativa sobre el regim 
de tutela financera dels ens local per a l’exercici 2015. En l’apartat 10 d’aquesta nota es fa 
referència als saldos de dubtós cobrament. 

Saldos de cobrament dubtós  

L’article 191.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 103 del Reial decret 500/1990, 
de 30 d’abril, estableixen que el romanent de tresoreria s’ha de minorar per l’import dels drets pendents de 
cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

A l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, s’estableix que la determinació de la quantia dels drets 
que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant 
la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en 
compte l'antiguitat dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de 
recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que de forma ponderada 
estableixi l'ens local. En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica 
la seva anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes. 

A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en 
compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en 
període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local. 

En un àmbit diferent al que estableixen aquests criteris comptables, l’article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu als drets de difícil o impossible recaptació, preveu un altres criteris als 
efectes exclusivament d’elaborar un informe que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i del qual s’ha d’informar al ple de l’ens local. Els criteris que figuren en aquest article s’han de tenir en 
compte per elaborar aquest informe però a efectes comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 del 
Reial decret 500/1990, de 30 d’abril. En la taula adjunta es detallen els percentatges a aplicar als drets pendents 
de cobrament per elaborar l’informe del Ministeri i els percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats 
per aquesta Direcció General, en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el 
procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què es recomana un 
percentatge mínim del 50% l’exercici n i n-1). Aquesta recomanació té en compte els percentatges mínims que 
figuren als informes 20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
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 Saldos de cobrament dubtós 

 Exercicis  

(n = exercici de la liquidació)  

Percentatge mínim per a 
l‘informe del MINHAP  

(Drets pendents de cobrament 
liquidats)  

Percentatge mínim a efectes 
comptables recomanat per la 
DGPFAT (Drets pendents de 
cobrament dels capítols 1 a 3 
liquidats, llevat de les multes de 
circulació)  

n 0% 10% 

n-1 25% 30% 

n-2 25% 60% 

n-3 50% 90% 

n-4 75% 100% 

n-5 75% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

 Informe 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons el MINHAP és 
de 120.789,42€, d’acord amb següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 
% 

morositat Import morositat estimada 
2008                         168,14 €  100%                                 168,14 €  
2009                         180,35 €  75%                                 135,26 €  
2011                   104.832,46 €  50%                             52.416,23 €  
2012                     66.041,97 €  25%                             16.510,49 €  
2013                   206.237,18 €  25%                             51.559,30 €  
2014                1.010.643,53 €  0%                                        -   €  

                 1.388.103,63 €                              120.789,42 €  
 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons la Direcció 
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya és de 297.258,39€, d’acord 
amb següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 
% 

morositat Import morositat estimada 
2008                         168,14 €  100%                                 168,14 €  
2009                         180,35 €  100%                                 180,35 €  
2011                   104.832,46 €  90%                             94.349,21 €  
2012                     66.041,97 €  60%                             39.625,18 €  
2013                   206.237,18 €  30%                             61.871,15 €  
2014                1.010.643,53 €  10%                           101.064,35 €  

                 1.388.103,63 €                              297.258,39 €  
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b) Informe de saldos de dubtós cobrament del Consor ci de Benestar Social de la 
Selva 

Antecedents 

El Departament d’Economia i Coneixement ha publicat una nota informativa sobre el regim 
de tutela financera dels ens local per a l’exercici 2015. En l’apartat 10 d’aquesta nota es fa 
referència als saldos de dubtós cobrament. 

Saldos de cobrament dubtós  

L’article 191.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 103 del Reial decret 500/1990, 
de 30 d’abril, estableixen que el romanent de tresoreria s’ha de minorar per l’import dels drets pendents de 
cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

A l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, s’estableix que la determinació de la quantia dels drets 
que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant 
la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en 
compte l'antiguitat dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de 
recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que de forma ponderada 
estableixi l'ens local. En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica 
la seva anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes. 

A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en 
compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en 
període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local. 

En un àmbit diferent al que estableixen aquests criteris comptables, l’article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu als drets de difícil o impossible recaptació, preveu un altres criteris als 
efectes exclusivament d’elaborar un informe que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i del qual s’ha d’informar al ple de l’ens local. Els criteris que figuren en aquest article s’han de tenir en 
compte per elaborar aquest informe però a efectes comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 del 
Reial decret 500/1990, de 30 d’abril. En la taula adjunta es detallen els percentatges a aplicar als drets pendents 
de cobrament per elaborar l’informe del Ministeri i els percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats 
per aquesta Direcció General, en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el 
procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què es recomana un 
percentatge mínim del 50% l’exercici n i n-1). Aquesta recomanació té en compte els percentatges mínims que 
figuren als informes 20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
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 Saldos de cobrament dubtós 

 Exercicis  

(n = exercici de la liquidació)  

Percentatge mínim per a 
l‘informe del MINHAP  

(Drets pendents de cobrament 
liquidats)  

Percentatge mínim a efectes 
comptables recomanat per la 
DGPFAT (Drets pendents de 
cobrament dels capítols 1 a 3 
liquidats, llevat de les multes de 
circulació)  

n 0% 10% 

n-1 25% 30% 

n-2 25% 60% 

n-3 50% 90% 

n-4 75% 100% 

n-5 75% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

 Informe 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons el MINHAP és 
de 1.408,30€, d’acord amb següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 % morositat Import mor ositat estimada 
2012                           5.135,94 €  25%                                    1.283,99 €  
2013                              497,25 €  25%                                       124,31 €  
2014                         25.779,14 €  0%                                             -   €  

                          31.412,33 €                                       1.408,30 €  
 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons la Direcció 
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya és de 5.808,65€, d’acord amb 
següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 % morositat Import mor ositat estimada 
2012                           5.135,94 €  60%                                    3.081,56 €  
2013                              497,25 €  30%                                       149,18 €  
2014                         25.779,14 €  10%                                    2.577,91 €  

                          31.412,33 €                                       5.808,65 €  
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c) Informe de saldos de dubtós cobrament del Patron at del Castell de Montsoriu 

Antecedents 

El Departament d’Economia i Coneixement ha publicat una nota informativa sobre el regim 
de tutela financera dels ens local per a l’exercici 2015. En l’apartat 10 d’aquesta nota es fa 
referència als saldos de dubtós cobrament. 

Saldos de cobrament dubtós  

L’article 191.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 103 del Reial decret 500/1990, 
de 30 d’abril, estableixen que el romanent de tresoreria s’ha de minorar per l’import dels drets pendents de 
cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

A l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, s’estableix que la determinació de la quantia dels drets 
que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant 
la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en 
compte l'antiguitat dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de 
recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que de forma ponderada 
estableixi l'ens local. En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica 
la seva anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes. 

A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en 
compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en 
període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local. 

En un àmbit diferent al que estableixen aquests criteris comptables, l’article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu als drets de difícil o impossible recaptació, preveu un altres criteris als 
efectes exclusivament d’elaborar un informe que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i del qual s’ha d’informar al ple de l’ens local. Els criteris que figuren en aquest article s’han de tenir en 
compte per elaborar aquest informe però a efectes comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 del 
Reial decret 500/1990, de 30 d’abril. En la taula adjunta es detallen els percentatges a aplicar als drets pendents 
de cobrament per elaborar l’informe del Ministeri i els percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats 
per aquesta Direcció General, en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el 
procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què es recomana un 
percentatge mínim del 50% l’exercici n i n-1). Aquesta recomanació té en compte els percentatges mínims que 
figuren als informes 20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 Saldos de cobrament dubtós 

 Exercicis  

(n = exercici de la liquidació)  

Percentatge mínim per a 
l‘informe del MINHAP  

(Drets pendents de cobrament 
liquidats)  

Percentatge mínim a efectes 
comptables recomanat per la 
DGPFAT (Drets pendents de 
cobrament dels capítols 1 a 3 
liquidats, llevat de les multes de 
circulació)  

n 0% 10% 

n-1 25% 30% 
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n-2 25% 60% 

n-3 50% 90% 

n-4 75% 100% 

n-5 75% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

 

Informe 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons el MINHAP és 
de 24,00€, d’acord amb següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 % morositat Import mor ositat estimada 
2012                               96,00 €  25%                                        24,00 €  
2014                              281,75 €  0%                                             -   €  

                               377,75 €                                           24,00 €  
 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2014 calculats segons la Direcció 
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya és de 85,78€, d’acord amb 
següent detall: 

Exercici Suma capítols 1 a 3 % morositat Import mor ositat estimada 
2012                               96,00 €  60%                                        57,60 €  
2014                              281,75 €  10%                                        28,18 €  

                               377,75 €                                           85,78 €  
 
 
 
 
2.9.- Dació de compte del Pla pressupostari a mig t ermini 2016-2018 (marc 
pressupostari)  
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Resolució de Presidència 
 

2015P 47  

Identificació: 

Títol:  Pla pressupostari a mig termini 2016-2018 ( marc pressupostari)  
Expedient:  2015/264     
 

Relació de fets: 

L’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de remetre al 
MHAP els plans pressupostaris anuals que ha de servir de base a l’hora d’elaborar el 
pressupost anual. 

Vist que aquest plans pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses pels 
exercicis 2016, 2017, 2018. 

Aquesta presidència, en exercici de les competències residuals que té atribuïdes per la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

Resolució: 
Per tant resolc, 
 
Primer.- Donar conformitat a les previsions que contenen els plans pressupostaris que 
s’adjunten com annex, sens perjudici de la seva materialització en els corresponents 
pressupostos a aprovar pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en cada moment. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple del Consell Comarcal en la propera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- Autoritzar a la intervenció a remetre al MHAP la informació continguda en els plans 
pressupostaris annexos. 
 
Santa Coloma de Farners,  17 de març de 2015  
 

El president Davant meu 
La secretària 

  
Salvador Balliu Torroella Marta LLorens Ferrer 
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3. Propostes d'acord 
 
3.1. Presa de possessió de nou conseller: Sr. Josep Mari a Clopés Alemany 
(PRP2015/101) 
 
Exp. núm.: 2011/2363    
 
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: 

JOSEP MARIA CLOPÉS ALEMANY 

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. Josep Maria Clopés Alemany: Sí ho XXXXXXX 
 
 
3.2. Aprovació provisional de la modificació de les  següents ordenances fiscals: T-01 
Taxa per l’expedició de documents i per activitats jurídico- administratives, T-09 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis  de gestió cadastral, gestió 
tributària, recaptació i inspecció per part del Con sell Comarcal de la Selva  i P-10 Preu 
públic per el transport adaptat (PRP2015/106 ) 
 
Exp. núm.: 2014/555    
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Blanes ha demanat suport en la notificació als  propietaris de finques 
afectades per l’establiment de franges perimetrals per a la prevenció d’incendis.  
L’ordenança per l’expedició de documents i activitats juridico administratives no té establerta 
la tarifa per la gestió de notificacions per compte d’altres ens. S’incorpora el preu per la 
gestió, impressió i enviament per correu certificat de notificació. 

En el ple del 16 de desembre de 2014 es va aprovar una rebaixa del preu de la taxa per la 
prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del 
Consell Comarcal de la Selva. L’estudi econòmic que acompanya aquesta modificació es va 
fer amb les dades de recaptació tancades a 31 d’octubre. També es varen incorporar els 



 

Pàgina51 
Exp. núm.:  

costos financeres de la pòlissa de tresoreria, en les mateixes condicions de l’exercici 2014. 
L’operació de tresoreria per les bestretes del servei de gestió tributària per l’exercici 2015, 
s’ha acabat signant amb unes condicions molt més favorables. Una vegada tancat l’exercici 
2014, el volum d’ingressos recaptats ha estat superior a les previsions de què disposàvem a 
l’octubre. Per al 2015 es preveu consolidar aquest nivell de recaptació o fins i tot augmentar-
lo, degut als processos de regularització cadastrals iniciats per la Direcció  General del 
Cadastre i que al 2015 afectaran als municipis de Blanes, Caldes de Malavella i Vidreres. En 
conseqüència, i degut a una disminució substancial de les despeses i a un major volum 
d’ingressos, es proposa una nova reducció de la taxa. Amb aquesta nova reducció els 
percentatges de cobrament  en període voluntari es rebaixen en termes generals un 20%, 
passant d’un 2,5% a un 2%. En executiva es passa de cobrar la totalitat del recàrrec de 
constrenyiment del 20%, a cobrar-ne la meitat. Pel que fa a la recaptació executiva del 
municipi de Lloret es rebaixa el percentatge actual del 8% (un cop coberts els costos 
directes del servei) al 6%, i en relació al municipi de Blanes, atesa la singularitat del servei 
que es presta, es passa de 1,35% al 1,25%. Aquests nous imports tindran efectes des de l’u 
de gener de 2015. 

 2014 2015 Nova 
2015 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar i 
amb atenció al públic a les dependències municipals 
fins un màxim de 10 dies l’any 

2,80% 2,50% 2,00% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les 
dependències municipals un dia a la setmana 

3,00% 2,90% 2,30% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les 
dependències municipals més de 4 dies a la setmana 

3,20% 3,10% 2,50% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el 
municipi 

3,60% 3,50% 2,80% 

  
En relació al transport adaptat, recentment hi ha hagut varis aspectes sobrevinguts, variació 
del nombre de dies de prestació del servei i ajustament del quilometratge d’una ruta ,que 
han comportat la revisió del càlcul pel preu públic  del transport adaptat a la comarca. 
Aquests canvis comporten una disminució del preu públic aprovat en el darrer ple i alhora 
aprofitem per recollir les inquietuds manifestades per alguns ajuntaments, en relació al càlcul 
que fins ara es feia per trams i que proposem fer-lo per quilòmetre. 
 
Fonaments de dret 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
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Art. 17 i ss. del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals ( TRLRHL) 

Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 

Acords 
 
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació 
es relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:   
  

- Ordenança fiscal núm. T-01: Taxa per l’expedició de documents i activitats jurídico- 
administratives. 

- Ordenança fiscal núm.T-09:  Taxa reguladora de les taxes per la prestació de serveis 
de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell 
Comarcal de la Selva   

- Ordenança fiscal núm. P-10: Preu públic per el transport adaptat 
 
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. 
 
Tercer- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Quart - Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les 
modificacions aprovades. 
 
 
ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES 
 
Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord amb la seva 
nova redacció: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE  DOCUMENTS I ACTIVITATS 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVES  

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

Article 1. Fet imposable 
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De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix la 
taxa per a l'expedició documents i activitats jurídic administratives. 

Constitueix el fet imposable la realització de l'activitat administrativa comarcal amb motiu de la 
tramitació i l’expedició de documents a instància de particulars, entitats o ajuntaments de la comarca. 

2.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma: 

Article 4. Quantia 

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà el 
nombre de fotocòpies per cara impresa: 

Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies  0,20 €/u 
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,44 €/u 
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies  0,12 €/u 
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,39 €/u 
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,39 €/u 
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,67 €/u 
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,26 €/u 
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,59 €/u 
 

Per a l'expedició de còpies de plànols: 

Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,43 € 
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 6,84 € 
 

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària: 

Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Tributària 5,01 € 
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Cadastral 11,80 € 
 

Per compulsa de documents 

Fins a 2 documents 3,66 € 
A partir del 3r document 0,91 € 
Compulsa DNI 2,43 € 
 

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de 
notificació 2,75 € 
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Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud del particular 
es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva. 
 

3.S’incorpora l’article 5, meritació i pagament. 

Article 5. Meritació i pagament 
 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell 
Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. 
 
La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs prèviament 
acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament els establerts a l’article 62.2. de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació. 
 

4.Es modifica la disposició final, aprovació i entrada en vigor, que queda redactada de la següent 
forma: 

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor  
 
Aquests ordenança ha estat modificada per acord provisional del Ple de la corporació de data 17 de 
març de 2015 i regirà a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva al BOP i continuarà vigent 
fins que es modifiqui o es derogui expressament. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-09: TAXA PER LA PRESTACIÓ D E SERVEIS DE GESTIÓ 
CASDASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECC IÓ PER PART DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA 

1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma: 

Article 4  Quota tributària 
 
4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral 
 
En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col·laboració entre la 
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de 
col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les 
quantitats o percentatges següents: 

a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients 

Tramitació d'expedients 

 

44,44 EUR/expedient 

6,35 EUR/unitat en excés 
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   - Atenció al públic 

   - Omplir formularis 

   - Fulls de gravació 

   - Generació de la cinta FIN 

 
Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1 

 

21,13 EUR/CU-1 

Part variable 

 

- En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés directe 
el percentatge s’aplicarà sobre l’import total, que 
inclou tots els exercicis no prescrits 

- En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en 
compte l’import complementari corresponent a la 
incorporació al padró fiscal 

- En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap 
percentatge 

 

0€ 

 

b) Per la realització de treballs addicionals 
 

Treballs de camp per detectar incidències 

 

   - Treball de camp 

   - Fotografies digitalitzades de les finques 

   - Revisió de la cinta FIN98 

    

Menys de 2.500 unitats urbanes 

1,21 EUR/unitat urbana 

 

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes 

1,00 EUR/unitat urbana 
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 Més de 5.000 unitats urbanes 

0,63 EUR/unitat urbana 

 
Resolució de recursos 15,85 EUR/expedient 

 
 
 
 
 
 
4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i 
recaptació voluntària de multes de trànsit 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a la 
base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla:  

a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR. 
 
b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 EUR. 
 
c) Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 EUR. 
 
d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta de resolució 

d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que s’hagin tramès per correu 
certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR. 

 
e) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i 

conductors amb domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre l’ingressat a l’ajuntament, 
més l’import que caldrà abonar a la FEMP per el conveni d’adhesió, que és d’un 43% sobre 
l’import ingressat + IVA. 

 

En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de satisfer 
cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop s’hagi iniciat el 
període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris esmentats 
anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la multa s’ha de satisfer la mateixa taxa en 
concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic 
delegats per l’Ajuntament corresponent. 

4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i 
recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a la 
base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es detalla: 
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a) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi hagut ni 
al·legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR. 

 
b) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  recursos 

de reposició contestats, 99,30 EUR. 
 

c) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi hagut ni 
al·legacions ni recursos de reposició, 109,87 EUR. 

 

d) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  recursos de 
reposició contestats, 153,18 EUR. 

 
En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de 
satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop s’hagi 
iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris esmentats 
anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la sanció s’ha de satisfer la mateixa taxa en 
concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic 
delegats per l’Ajuntament corresponent. 
 
4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i inspecció 
tributària 
 
4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de comprovació 
limitada 
 
En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per raó d’una 
delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests procediments (a més de la 
recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar), com per raó d’una delegació de 
competències de gestió tributària i recaptació més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 
10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap 
percentatge addicional en cas de recaptació en període voluntari. 
 
En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de recaptació 
d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a conseqüència de 
declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de comprovació limitada que les hagi 
motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1 d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació 
voluntària), si es recapta el deute en període voluntari. 
 
4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària 

En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la recaptació voluntària 
de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el percentatge 
del 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap 
percentatge addicional per raó de la recaptació en període voluntari. 

Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) com en el del 
subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun Ajuntament opta per fer un 
encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer una delegació de les competències, 
s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el 



 

Pàgina58 
Exp. núm.:  

període executiu del deute per impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels 
percentatges anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal 
de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la 
resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent. 

4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària 
 
En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents: 
 

a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la Selva treballs 
puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres ingressos de dret públic 
(comparació de bases de dades en relació amb ingressos no gestionats pel Consell Comarcal 
de la Selva, tasques de suport en l’atenció al públic pel que fa a aquests ingressos, etc.), la 
quantia de la taxa serà de 24 EUR/hora pel suport del personal administratiu adscrit a les 
àrees de Gestió Tributària o Gestió Cadastral. 

 
b) Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8,45 EUR per gual.” 

 
 
4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió tributària,  
recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de dret públic 
 
4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària . En relació amb els ingressos de dret públic que no són 
objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i sempre que s’hagi delegat com a mínim 
la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, 
en el seu cas, al recàrrec per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, 
el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en voluntària de 
l’exercici anterior i de l’existència d’una oficina auxiliar en el municipi, o segons els dies d’atenció al 
públic en dependències municipals:   
 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar i amb atenció al públic a les 
dependències municipals fins un màxim de 10 dies l’any 

 

2,00% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències municipals un 
dia a la setmana 

2,30% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències municipals més 
de 4 dies a la setmana 

2,50% 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 

 

2,80% 

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció de -0,20 

 
Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació voluntària d’un ingrés 
de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a l’Ajuntament suport administratiu i 
assessorament especialitzat en tots aquells aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de 
padrons fiscals, emissió d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de 
bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i d’expedients de 



 

Pàgina59 
Exp. núm.:  

devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que siguin necessaris. I si en un 
moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega formalment les competències de gestió tributària 
del mateix ingrés, no es meritarà cap taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a 
compte de la recaptació en període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional. 
 
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de càrrec és 
d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a aplicar podrà 
modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec faci que l’ajuntament se situï en el tram al 
qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a 
partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram. 
 
 
4.5.2. Recaptació executiva . Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o 
percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: 
 

a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del recàrrec 
executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a la meitat del recàrrec 
ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora del període executiu. 

 
b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del recàrrec 

executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a dues terceres parts del 
recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora del període 
executiu. 

 
 
4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria integral (recaptació 
voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic 
 
4.6.1. Recaptació voluntària . En relació amb els ingressos de dret públic exigits per aquestes entitats 
(entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import principal de les quantitats 
recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent:   
 

Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 

 

3,00% 

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció de -0,20 

 

Si l’entitat en qüestió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el manteniment del cens 
de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe o una proposta de resolució d’un 
recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa 
addicional. 

Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de càrrec és 
d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a aplicar podrà 
modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de quotes faci que l’entitat se situï en el tram 
al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a 
partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a 
l’exercici en què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió.  
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4.6.2. Recaptació executiva . Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar la quantitat equivalent 
a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu. 
 
 
4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret 
públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE) 
 
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre els 
imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 20% de l’import principal, a la totalitat 
dels recàrrecs i als interessos de demora del període executiu. En aquests casos, només es 
plantejarà l’obertura d’una oficina en el municipi si el càrrec anual en període executiu supera la 
quantitat de 4.000.000 EUR. 
4.8. Altres 

D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden establir 
supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, segons l’import i altres 
circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els quals s’han efectuat delegacions de 
competències o encàrrecs de gestió. En aquest sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una 
proposta que haurà de ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de 
l’Ajuntament (o òrgan col·legiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió. 

En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les costes 
derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin repercutit a la persona 
obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes també hauran de ser satisfetes al 
Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els 
procediments de subhasta i posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què 
les taxes a satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les 
mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període executiu.  

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-10: PREU PÚBLIC PER EL TRA NSPORT ADAPTAT  

1. Es modifica l’article 4, quantia, que queda redactat de la següent manera: 
 
Preu pels Ajuntaments: 

Els ajuntaments pagaran per cada usuari del seu municipi en funció del número de trajectes que facin 
i la distància en kilòmetres d’aquests. El preu és de 9,38€ per kilòmetre per trajecte, amb una 
bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira de rodes. En aquest cas el preu és de 7,50€ per 
kilòmetre per trajecte. 

Preu per als usuaris:  

Els usuaris abonaran el preu públic que resulti de l’aplicació de les següents quotes: 

a) Quota fixa per ruta: 

RUTA 1 (MIFAS) : 4 euros/ per dia de servei 
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RUTA 2 (ELS ROURES -Sant Gregori) : 5,5 euros/ per dia de servei 

RUTA 3 (OXALIS): 4,6 euros/ per dia de servei 

b) Quota variable per Quilòmetre: 0,07 euros/Km 

Els quilòmetres es calcularan en funció de la parada on es reculli l’usuari i el seu destí final. 

 
3.3. Modificació de crèdits del pressupost de l'exercici  2015, per transferències entre 
aplicacions pressupostàries. Aprovació actuacions d 'inversió (PRP2015/93 ) 
 
Exp. núm.: 2015/167    
 
Antecedents 
 
Vist l’expedient tramitat per a la modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2015, per 
transferències entre aplicacions pressupostàries. Aprovació d’actuacions d’inversió. 
 
Vista la memòria de la Conselleria d’Hisenda de data 25 de febrer de 2015 en la qual es 
planteja la necessitat de realitzar una actuació d’inversió consistent  en l’ampliació de l’actual 
seu del Consell Comarcal de la Selva i de transferir els romanents sobrants de les 
aplicacions pressupostàries anomenades “reforma de la coberta de la seu del Consell 
Comarcal de la Selva” i “Projectes d’energies renovables” a l’aplicació de l’exercici 2015 
anomenada “Inversions de reposició pel funcionament ordinari dels serveis”. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció  de data 25 de febrer de 2015  

Acords 
 
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR les següents modificacions pressupostàries: 
  

1.1.- Aplicacions pressupostàries que es donen de baixa: 
 

50.9321.22708 “Serveis externs de gestió tributària”:         769.475,45€  
12.9201.63200 “Reforma coberta Consell Comarcal”:          37.149,72€ 
12.9201.76200 “Projectes energies renovables”:                 80.000,00€ 

 
1.2.- Aplicacions pressupostàries que es donen d’alta: 
 

50.9321.62200 “Inversió nova en edificis”:                          769.475,45€  
12.9201.63901 “Reposició funcionament ordinari serveis”: 117.149,72€  
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Segon.- AUTORITZAR les operacions comptables per a l’adequada comptabilització del 
punt anterior. 
 
Tercer.-  EXPOSAR l’acord d’aprovació inicial al públic per un període de 15 dies mitjançant 
anunci al BOP, durant els quals els interessats podrà examinar-lo i presentar reclamacions 
al Ple. L’acord es considerarà aprovat definitivament si durant aquest termini no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a 
resoldre-les.  
3.4. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.  Any 2015 (PRP2015/107 ) 
 
Exp. núm.: 2015/191    
 
Antecedents 
Vista la Relació de Llocs de Treball del 2015 aprovada pel Ple de 16 de desembre de 2014, 
s’han detectat errades de transcripció que cal arranjar i que són les següents: 

1. Cap de departament de serveis a la ciutadania: el lloc de treball està cobert per 
personal laboral i cal especificar els conceptes retributius establerts per aquest 
personal. Hi constaven els conceptes retributius de personal funcionari. 

2. En el lloc de treball de psicòleg amb jornada reduïda no hi constaven: els conceptes 
retributius, el tipus de lloc, la dotació i la forma de provisió. 

3. En els llocs de treball de Responsable tècnic de programes A1, cal fer constar 1 
vacant que ha estat ocupada per personal interí. 

4. En els llocs de treball d’administratiu de Gestió Tributària (laboral) hi consten 2 
vacants quan en realitat són 3 vacants que coincideixen amb el personal indefinit no 
fixe que ocupen aquests llocs. 

5. El lloc de treball de Responsable tècnic de programes A2/gestió de compostatge cal 
fer constar 1 vacant (ocupada per personal indefinit no fixe). 

6. El lloc de treball de subaltern del CAAS cal fer constar una vacant (ocupada per 
personal interí). 

D’altra banda, en relació als “llocs de treball a extingir”, atès que provoca ambigüitats en la 
seva interpretació i aplicació concreta, i tenint en compte que no suposa cap canvi 
substancial per a les persones ocupants del lloc de treball ni per al lloc de treball en sí 
mateix, es considera apropiat excloure aquesta denominació dels llocs afectats i, per tant, 
afegir el sistema de provisió. 

Així mateix, es proposen dos canvis de denominació en relació als següents llocs de treball, 
que obeeixen al fet que es vol adequar la denominació del lloc a les funcions efectivament 
desenvolupades en aquests llocs de treball, i a la intenció d’homologar les denominacions 
amb els altres tècnics responsables: (i) d’una banda, el “tècnic mitjà informàtic” passa a 
denominar-se “responsable tècnic de programes de les TIC”; i (ii) d’altra banda, el “tècnic de 
RRHH”, passa a denominar-se “responsable tècnic de gestió de personal”.  



 

Pàgina63 
Exp. núm.:  

Per últim, s’amortitza el lloc de “tècnic informàtic” (A1/ funcionari), atès que la seva cobertura 
a través de selecció va quedar deserta dues vegades i la Comissió Permanent del Ple va 
adoptar l’acord de finalitzar l’expedient de selecció d’aquesta vacant. Per contra, i ateses les 
necessitats encara existents al Servei de Gestió Tributària i Cadastral en matèria 
d’informàtica, es proposa la creació del lloc de treball “especialista informàtic” (C1/ 
funcionari).  

Fonaments de dret 
- Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals i que regula la plantilla i la relació de llocs de treball.  

- L’article 14.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures de reforma de la Funció Pública, 
que estableix que “Las plantillas de los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración 
del Estado, así como las del personal laboral, serán las que resulten de los créditos 
establecidos en la Ley de Presupuestos”. Així mateix, cal tenir en compte l’article 15 de la 
citada Llei, pel que respecta a la relació de llocs de treball.  

- L’article 52.2.j) 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, que disposa que correspon al Ple de les 
Corporacions “Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim 
del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública 
local”. 

- Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya 
en Matèria de Funció Pública i que regula la plantilla i la relació de llocs de treball. 

- L’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que aprova el procediment aplicable a 
l’aprovació del pressupost.  

- L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, segons el 
qual “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. 

- D’acord amb l’article 14.2.j) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya (en endavant, “TRLOC”), és 
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competència del Ple del Consell Comarcal l’aprovació de la plantilla del personal i la relació 
de llocs de treball.  

Acords 
 
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Arranjar les errades de transcripció en els següents llocs de treball relacionats a la 
RLT: 
 

1. Cap de departament de serveis a la ciutadania: especificar els conceptes retributius 
establerts per aquest lloc de treball per a personal laboral.  

2. En el lloc de treball de psicòleg amb jornada reduïda fer-hi constar els conceptes 
retributius proporcionals a la jornada de treball d’aquest lloc, el tipus de lloc, la 
dotació, la forma de provisió i la mobilitat. 

3. En els llocs de treball de Responsable tècnic de programes A1, cal fer constar 1 
vacant que ha estat ocupada per personal interí. 

4. En els llocs de treball d’administratiu de Gestió Tributària (laboral) fer-hi constar 3 
vacants que coincideixen amb el personal indefinit no fixe que ocupen aquests llocs. 

5. El lloc de treball de Responsable tècnic de programes A2/gestió de compostatge cal 
fer constar 1 vacant (ocupada per personal indefinit no fixe). 

6. El lloc de treball de subaltern del CAAS cal fer constar una vacant (ocupada per 
personal interí). 

Segon.- Excloure la denominació de “lloc de treball a extingir” dels següents llocs de treball: 
Administratiu de departament, tècnic responsable d’esports, tècnic de programes de 
promoció econòmica i sociocultural i tècnic/a de consum. 
 
Tercer.- Canviar la denominació de “tècnic informàtic” (laboral) per la de “responsable tècnic 
de programes de ls TIC” i la de “tècnic de RRHH” (laboral) per la de “responsable tècnic de 
gestió de personal”. 
 
Quart.- Amortitzar el lloc de treball de “tècnic informàtic” (A1/funcionari). 
 
Cinquè.- Crear el lloc de treball d’”especialista informàtic” amb dependència jeràrquica de 
Gerència, règim jurídic de funcionari, subescala de serveis especials, grup C1, nivell de 
complement de destí: 17, a jornada complerta, forma de provisió per concurs i mobilitat 
Consell Comarcal de la Selva. 
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3.5. Aprovar la revisió del Pla d'Assistència i Sup ort en matèria de protecció civil de la 
comarca de la Selva (PAS) (PRP2015/99 ) 
 
Exp. núm.: 2015/170    
 
Antecedents 
Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a 
Catalunya i que han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de 
protecció civil en l’àmbit del seu territori. Així doncs, correspon als consells comarcals, en el 
marc d’aquesta col·laboració, d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport (PAS) en 
matèria de protecció civil per als municipis de llur àmbit. 

El Consell Comarcal va aprovar el Pla d’Assistència i suport en matèria de Protecció Civil de 
la Selva en sessió de 19 de juny de 2012 i fou homologat per la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya el 4 d'octubre de 2012. 

El Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca donant 
resposta a les tasques de planificació i prevenció, durant l’emergència i en el retorn a la 
normalitat definides en l’àmbit de la protecció civil. Al mateix temps, el Pla organitza el 
conjunt de càrrecs, funcions i serveis del Consell Comarcal i n’especifica les actuacions a 
realitzar per a cadascun d’ells en les diferents fases d’una emergència.  

Per al desenvolupament efectiu del Pla es requereix que s’hi adhereixin els diferents 
municipis de la comarca. Actualment hi ha adherits al PAS 17 dels 26 municipis de la 
comarca: Anglès, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, Cellera de Ter, Fogars de la Selva, 
Hostalric, Maçanet de la Selva, Osor, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Hilari Sacalm, 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sils, Tossa de Mar, Vidreres, Vilobí d’Onyar. 

L’objectiu del present informe és iniciar el procediment d’aprovació de la revisió del Pla, 
redactat des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, ates que s’han produït 
canvis en els òrgans de govern i en l’organització interna del Consell Comarcal. Un cop 
aprovat definitivament, aquest haurà de ser tramès a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació.  

Ates que s’han produït modificacions rellevants en els òrgans de govern i els seus càrrecs, 
així com en l’organització interna del consell, ha fet necessari la revisió del Pla i la 
conseqüent aprovació. 
 
Fonaments de dret 
En general l’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació 
s’enquadren en la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com en el 
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 Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
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s’aprova Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Acords 
 
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la revisió del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la 
comarca de la Selva (PAS), redactat des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Segon.- Sotmetre el pla abans esmentat a informació pública pel termini de trenta dies per 
mitjà d’anuncis al BOP i a la seu electrònica de la Corporació, a efectes d’examen i 
presentació de reclamacions, si s’escau. 
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions durant l’esmentat termini d’exposició 
pública l pla s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se 
a la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i a la seu electrònica de la Corporació. 
 
 
3.6. Aprovació de les bases i concessió de les ajud es de menjador escolar. Curs 
2015/2016 (PRP2015/116) 
 
Exp. núm.: 2015/219 
 
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 continguts i unificar criteris amb la resta dels 
Consells de Catalunya. D’acord amb la proposta que ens ha passat del departament hem 
eleborat 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. 
 
Acords 
 
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2015/2016 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. 
 
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 2015/2016. 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 
 
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE STINADES A 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PER A NECESSI TATS 
SOCIOECONÒMIQUES I GEOGRÀFIQUES, PER AL CURS ESCOLA R 2015/2016, PER A 
L’ALUMNAT DE CENTRES ESCOLARS PÚBLICS I CENTRES ESC OLARS PRIVATS 
CONCERTATS A LA COMARCA DE LA SELVA. 

Antecedents 

A la disposició addicional segona del Decret 160/1996 determina que correspon als consells 
comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació 
geogràfica de l'alumnat, quan hagin assumit aquesta competència o bé l'assumeixin i signin 
els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament.  

El conveni de delegació de competències vigent entre el Departament d'Ensenyament i el 
Consell Comarcal de la Selva, de data 16 de desembre de 2013, a la seva clàusula setena 
estableix que el consell comarcal, abans de l'inici de cada curs escolar, procedirà a 
l'atorgament dels ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. També s'hi 
estableix que per a l'assignació d'aquests ajuts s'han de tenir en compte els següents 
criteris: 

- Renda familiar disponible 

- Nombre de membres de la unitat familiar 
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- Condicions socials del sol·licitant acreditades per òrgans competents 

- Alumnat afectat per disminucions psíquiques o físiques 

- Distància del domicili de l'alumne/a al centre docent 

El Departament d'Ensenyament estableix, per cada curs escolar, les instruccions que 
acompanyen a la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar, que, 
en allò que pertoca, s'han d'incorporar en aquestes bases. Com cada any, es recullen a la 
present convocatòria els criteris comuns per a tots els Consells Comarcals del Departament 
d’Ensenyament de data 3 de febrer de 2015. 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per 
a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, d’acord amb la disposició pressupostària, 
per als alumnes de centres escolars de primària i secundària de la comarca del Gironès, per 
garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en la població escolar i promoure accions de 
caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions 
socioeconòmiques desfavorables. 

2. Beneficiaris i sol·licitants 

2.1. Els beneficiaris d'ajut de menjador escolar són els alumnes que reuneixin els requisits 
següents: 

Estar matriculat en un centre escolar sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol 
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d'ensenyaments 
obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria. 

No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 

Fer ús de manera fixa del servei de menjador escolar. 

2.2. Els sol·licitants de l'ajut de menjador són el pare, la mare, el tutor o la tutora o 
representant legal de l'alumne/a o alumnes del punt 2.1. 

2.3. 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 Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

2.4. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la 
mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels 
ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. 

3. Procediment de tramitació de sol·licituds i d'in formació de preus de menjador 
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3.1. El Consell Comarcal publica l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província i a l’e-tauler del Consell Comarcal i, així mateix, informa d’aquesta 
convocatòria a la direcció de tots els centres escolars sostinguts amb fons públics de 
Catalunya. 

3.2 Els sol·licitants han de presentar al Consell Comarcal de la Selva, directament o a través 
dels equips de serveis socials de cada municipi si s’escau, les corresponents sol·licituds 
individuals i la corresponent documentació aportada per cada sol·licitant. 

3.3 El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, 
incloses les que presentin els centres escolars, s’inicia el dilluns 20 d'abril i finalitza el 29 de 
maig de 2015.  

3.4 Preu del menjador. La direcció del centre escolar d’aquells menjadors que no gestioni 
directament el Consell Comarcal de la Selva és la responsable de trametre el preu aprovat 
pel curs 2015-2016, abans del 30 de juny de 2015. Aquest preu és el que servirà de base 
per a la determinació de les ajudes de menjador d'aquesta convocatòria. Atès que és 
informació essencial, s’adverteix que sense aquesta informació, no es resoldran les 
sol·licituds d’ajut de menjador corresponents. 

3.5 Les persones interessades han d’aportar tota la documentació d’acord amb el que 
s’especifica a les bases d’aquesta convocatòria. Els models estandarditzats de sol·licitud 
són a disposició de les persones interessades o bé al mateix Consell Comarcal 
(personalment o a la plana web www.selva.cat) o bé a la direcció del centre escolar. 

4. Sol·licituds i documentació 

4.1 Documentació obligatòria: 

Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la documentació 
obligatòria següent: 

Sol·licitud individual:  

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats, degudament omplerts i 
signats. Cada família presentarà una sol·licitud única pel nombre de germans escolaritzats al 
mateix centre escolar.  

Relació 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 l’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, o a altres 
administracions per a informació relacionada amb aquesta convocatòria. 
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La presentació de la sol·licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui 
traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un 
trasllat de l'alumne. 

Original del volant de convivència actual. Cal justificar al mateix volant la unitat familiar i el 
parentiu en cas d’aparèixer persones no especificades a la sol·licitud. 

Relació dels membres de la unitat familiar per al creuament, degudament signada pels 
majors d’edat. 

Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol·licitant, i de tots els 
membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació 
legal de disposar-ne. En cas de no tenir l’obligació legal de disposar-ne: certificat de 
naixement o llibre de família. 

4.2 Documentació complementària:  

4.2.1 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estiguessin rebent, a 
l’exercici 2014, qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà 
aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos, com pot ser: 

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 què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 

Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu corresponent a 
l’exercici 2014. 

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia 
corresponent a l’exercici 2014. 

Només pels que correspongui acreditar la distància del domicili al centre de mínim 3 km o 25 
minuts de durada mitjançant vehicle: Cal adjuntar fitxa de google maps (o similar) que 
reflecteixi l’itinerari més curt i/o per via principal. 

Les persones que rebin l’ajut del lloguer: certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per 
motius residencials, si s’escau. 

Conveni o sentència de divorci, si s'escau. 

Altres (especificar i documentar convenientment). 

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda familiar s’haurà 
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la 
Comissió d’adjudicació. 
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4.2.2 Per acreditar situacions socials de la família, si s'escau, cal aportar la següent 
documentació: 

Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent. 

Monoparentalitat: la família està formada pel pare/mare sol/a amb infants/s, sempre que 
aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. S’acreditarà mitjançant el carnet vigent. 

Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i en cas d’estar acollit en un centre caldrà presentar el 
seu NIF. 

Discapacitat de l’alumne/a o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la 
discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del 
Departament de Benestar i família, o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. 

4.2.3 Valoració per part dels serveis socials per risc social o risc social greu (casos en 
seguiment): 

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud 
indicant per quins serveis socials són ateses. 

La presentació d’un informe, als supòsits de risc social o risc social greu, de caràcter 
excepcional és necessari per valorar de forma complementària. 

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindrà en compte 
l’ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i 
factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC núm. 6530 de 30.12.2013) i les 
recomanacions proposades pel Departament d’Ensenyament per avaluar els casos de risc 
social o risc social greu. 

Caldrà que els serveis socials informin dels ingressos anuals de la família independentment 
del creuament de dades amb l'Agència Tributària. 

A l’informe social caldrà especificar si es tracta d’una situació de risc social o risc social 
greu. 

A l'efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en 
compte les següents circumstàncies:  

Per situació de risc social:  

Observades en l'infant:  

• Absentisme escolar  
• Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats  
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• Vestit inadequat i/o manca d'higiene.  
• Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions 

conductuals)  
• Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació.  
• Trastorns emocionals i/o malaltia mental.  

Observades en la família:  

• Trastorns emocionals i/o malaltia mental.  
• Consum de tòxics.  
• Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o 

psíquica del menor.  
• Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives.  
• Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en 

centre d'acollida, etc. –  
• Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.  
• Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)  

Per situació de risc social greu:  

• Negligència greu.  
• Maltractament psíquic.  
• Maltractament físic.  
• Abús sexual.  

El Consell Comarcal podrà requerir els documents complementaris que consideri necessaris 
per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de 
garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a l’atorgament dels ajuts 
individuals per a la utilització del servei de menjador escolar. 

5. Esmena de la sol·licitud  

El Consell Comarcal publicarà a l’e-tauler d’anuncis la relació de sol·licitants respecte de les 
quals manca documentació o que presenten documentació incomplerta, perquè, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni o completin la documentació requerida, de 
conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La manca de 
compliment d'aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la 
subvenció sol·licitada.  

Aquesta publicació a l’e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació 
individualitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS o correu 
electrònic. 
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6. Càlcul de la renda familiar de l’exercici 2014 

Es consideren membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona 
encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors 
de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili 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 volant municipal 
corresponent. 

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell 
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca segons el volant de convivència. 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 en el còmput de la renda familiar.  

Es valorarà la renda anual neta de la unitat familiar de l’exercici 2014. Aquesta renda anual 
s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2014 de cada un dels membres 
computables de la família que obtinguin 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.  

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 de 2011 a 2014, 
i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2011, 2012, 2013 i 2014 a 
integrar a la base imposable de l’estalvi. 

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 l’impost sobre la renda de les persones físiques, se 
seguirà el procediment descrit anteriorment. 

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estigués rebent a l’exercici 2014 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, es tindrà en compte 
l’import percebut anual a l’exercici 2014 (com ara poden ser: PIRMI, i/o altres pensions no 
contributives). 

6.1. Deduccions 

A efectes de la determinació de la renda a què es refereix els paràgrafs anteriors, es 
dedueix el 50 % dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la 
família diferents dels sustentadors principals. 

La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i de distància, quan 
concorrin les situacions següents: 
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Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada 
superior a 25 minuts  des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al 
centre on està escolaritzat. 

Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o 
el més proper al domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es 
consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència 
determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre 
proposat, aquell que li correspon, per a la Resolució d’adscripció. En cas que el 
Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.  

6. 2. Altres consideracions que s'utilitzaran per al càlcul del llindar de renda: 

Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiar 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. 

Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la 
suma de tots els 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 subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, 
en el seu cas, la renda bàsica de 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 2014. 

La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que 
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 €. En el 
cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre 
l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 
0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors 
cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: 

Per 0,43 els revisats el 2003. 
Per 0,37 els revisats el 2004. 
Per 0,30 els revisats el 2005. 
Per 0,26 els revisats el 2006. 
Per 0,25 els revisats el 2007. 
Per 0,25 els revisats el 2008. 
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Per 0,26 els revisats el 2011. 
Per 0,28 els revisats el 2010. 
Per 0,30 els revisats el 2011. 
Per 0,32 els revisats el 2012. 
Per 0,34 els revisats el 2013. 

La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres 
computables de la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 € per cada 
membre computable. 

7.  Criteris de puntuació 

Per a l’atorgament dels 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 específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica 
dels serveis socials, d’acord amb el següent: 

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar. 

Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà 
d’acord amb el següent: 

Si la renda familiar resultant és superior a la RENDA LÍMIT: exclòs de la convocatòria. 
(Veure Annex). 

Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts. 

Si la renda familiar resultant està entre 0 i la RENDA LÍMIT, la puntuació es calcula establint 
la proporció següent: 70*(renda límit - renda familiar) / renda límit. 

Renda límit: 1,5*IRSC+(1.500,00 EUR x (MUF-1)) 

Valoració de situacions socials 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 punt. 

Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts. 

Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts. 

Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts. 
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Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts. 

Condició de discapacitat de l’alumne/a o germans de fins a un 33 %, li correspon 1,5 punts.  

Condició de discapacitat de l’alumne/a o germans de més d’un 33 %, li correspon 3 punts. 1 

Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon  3 
punts. 

Valoració per part dels serveis socials. 

Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas és 
preceptiu que l’alumne/a estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el 
qual s’acreditarà l’existència de risc social o risc social greu d’aquesta família. És necessari 
que l’alumne/a estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social i 
indicar els ingressos anuals familiars (especificant procedència). 

Situació de risc social, 10 punts. 

Situació de risc social greu, 15 punts. 

8.  Llindars de renda 

S'estableix el llindar de renda a partir de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
fixat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol (IRSC). I es té en compte que s'hi suma 1000 € per 
cada Membre de la Unitat Familiar (MUF), exclòs el sustentador principal. 

A continuació es presenten els llindars i l'especificació de l'ajuda concreta pels sol·licitants 
que es trobin en el grup 1 i 2 que s'indiquen a continuació. Pel grup 3, es realitzarà una 
ordenació de les sol·licituds per ordre decreixent i en funció del nombre de sol·licituds i la 
partida pressupostària restant, la Comissió Informativa d'Hisenda determinarà el percentatge 
d’aquestes ajudes fins a exhaurir partida pressupostària corresponent per aquest grup. 

Llindar de renda 1: (IRSC + (1.000,00 EUR * (MUF-1)); RENDA FAMILIAR màxima que 
garanteix una ajuda de menjador. 

(Exemple: El llindar de renda familiar màxim per una família de 5 membres és el següent: 
7967,73 ˆ + 4*1000= 11.967,73 ˆ) 

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera 
aquest llindar, s'atorgarà un ajut de com a mínim el 50 % del preu de menjador autoritzat pel 
Departament d'Ensenyament o del preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament en 
el cas de centres escolars privats concertats. En els casos de major puntuació podran rebre 
una ajuda del 75 % del preu de menjador autoritzat pel Departament d’Ensenyament o del 
preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament en el cas de centres escolars privats 
concertats, fins a esgotar la partida pressupostària tenint en compte els imports reservats 
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per a reclamacions o altres que pugui determinar el Consell Comarcal tal i com estableix 
aquesta convocatòria.  

En casos excepcionals i degudament justificats pels professionals de serveis socials del 
municipi, es podran acceptar ajuts compactats del 60% que permetran que els alumnes 
puguin fer ús del servei gratuït tres dies a la setmana. 

Llindar de renda 2: 60 % de l'IRSC + (1000 EUR* (MUF-1)) i acreditar a més una puntuació 
igual o superior a 15 punts entre els àmbits b i c de la Base 7. 

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera 
aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima de 15 punts establerta en els àmbits b) i c) de 
la Base 7, s’atorgarà un ajut del 100 % del preu de menjador autoritzat pel Departament 
d'Ensenyament o del preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament en el cas de 
centres escolars privats concertats. 

(Veure Annex) 

Llindar de renda 3: La resta de sol·licituds que no superin el llindar de RENDA FAMILIAR 
LÍMIT especificada a l'apartat a) de la Base 7, s’ordenaran de forma decreixent en funció de 
la puntuació obtinguda en els apartats a) b) i c) de l' esmentada Base 7 i podran rebre una 
ajuda del 50 % del preu de menjador autoritzat pel Departament d’Ensenyament o del preu 
màxim establert pel Departament d’Ensenyament en el cas de centres escolars privats 
concertats, fins a esgotar la partida pressupostària tenint en compte els imports reservats 
per a reclamacions o altres que pugui determinar el Consell Comarcal de la Selva. 

(Veure Annex) 

9. Situacions sobrevingudes  

Durant el curs s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats 
socioeconòmiques sobrevingudes en posterioritat al termini de presentació de sol·licituds, 
degudament acreditades, que es trobin dins el Llindar 1) i Llindar 2) de la Base 8 d'aquesta 
convocatòria. Per tant han de concórrer alguna de les situacions següents: 

Nova matrícula. 

Casos de serveis socials degudament motivats. 

Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de 
força major i degudament justificada. 

10. Sol·licitants en llista d'espera (LLE) 

Les sol·licituds admeses que es trobin en el LLINDAR 3 que, seguint l'ordre de puntuació 
decreixent, no accedeixen a ajuda de menjador a raó de la disponibilitat pressupostària, 
romandran en llista d'espera. Si resulta que el Departament d'Ensenyament amplia partida 
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pressupostària per aquest concepte i/o a resultes de baixes d'ajudes de menjador, el Consell 
Comarcal disposa de partida econòmica, es podrà destinar a aquest alumnat en llista 
d'espera. En cas contrari, tindran efecte d'ajuda denegada pel curs 2015-2016 de forma 
tàcita. 

11. Motius de denegació 

Sol·licitud sense signar per la persona sol·licitant. 

Falta de l’original del volant de convivència. 

No aportar còpia del NIE/NIF vigent de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat a 
31 de desembre de 2014. 

Tenir atorgada una gratuïtat de menjador escolar. 

Superar la renda límit anual. 

Documentació requerida no aportada. 

La sol·licitud no s’ajusta a les bases de la convocatòria. 

12. Atorgament i notificació de les ajudes 

Quantia dels ajuts 

12.1 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. 

12.2 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.  

12.3 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. 

12.4 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. 
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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. 

Concessió dels ajuts 

12.5 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. La Resolució de Presidència 
resoldrà les sol·licituds atorgades amb especificació de l'import de l'ajuda, les denegades 
amb la motivació corresponent i les del LLINDAR 3 de la Base 8 que per manca de 
disponibilitat pressupostària correspongui deixar en llista d'espera. 

Segons el nombre de punts assolits d’acord als barems esmentats, es concediran les ajudes 
amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a beques de la 
franja variable en l’addenda amb el departament d’ensenyament i de les puntuacions de 
cada petició.  

12.6 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 facilitarà via e-seu 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.  

12.7 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. 

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

12.9. 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. 

12.10. 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. 

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà 
publicada a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal i de les escoles. Aquesta substituirà la 
notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92 
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de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS o 
correu electrònica. 

12.11 En les següents Resolucions de Presidència se seguirà el procediment descrit fins a 
exhaurir la partida pressupostària segons cada cas. Els casos en llista d'espera de la 
resolució inicial tornaran a ordenar-se per odre decreixent amb els nous casos que una 
vegada aportada  la documentació o presentada reclamació es trobin en aquest grup del 
LLINDAR 3 de la Base 8, i es realitzarà el repartiment de les ajudes fins a exhaurir-ne la 
partida corresponent, excepte la part reservada a casos d'incorporació tardana o canvi de 
situació. 

Els interessats a rebre notificació individual de la Resolució de Presidència caldrà que ho 
sol·licitin explícitament a l'adreça de correu electrònic educació @selva.cat 

13. Reclamacions i silenci administratiu 

Contra la Resolució especificada en la Base 12 d’aquesta convocatòria, que és definitiva i 
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent al de la seva publicació a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal.  

Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència 
del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació 
a l’e-tauler  d’anuncis del Consell Comarcal. 

Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució 
expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós 
administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar a partir del dia següent 
al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això, sens 
perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres recursos que es creguin 
oportuns. 

14. Baixes, renúncies, trasllats i absències 

Quan un/a alumne/a beneficiari/a d’ajut individual de menjador escolar causi baixa per 
trasllat de centre fora de la comarca, els centres docents ho comunicaran per escrit al 
Consell Comarcal de la Selva. La partida pressupostària que es recupera per les baixes 
d’ajuts concedits podrà ser utilitzada per atorgar ajudes de menjador de sol·licituds que 
hagin quedat en llista d’espera o per noves ajudes presentades fora de termini.   

Els alumnes que provinguin d'un centre escolar d'una altra comarca i tinguin concedit un ajut 
de menjador, automàticament tindran el mateix ajut (en %) que el que tenien concedit pel 
mateix concepte, per un altre ens comarcal a partir de la data d'alta informada pel centre 
escolar. Caldrà fer sol·licitud expressa. 
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15. Forma de pagament 

La quantia global de tots els ajuts s’abona al gestor del servei de menjador d’acord amb el 
Pla de funcionament del menjador escolar aprovat pel curs 15/16, en funció de l’ús que cada 
sol·licitant fa del menjador. Seguidament el gestor del servei els entrega de forma finalista al 
tutor legal de l’alumne/a beneficiari i tramet els corresponents justificants al Consell 
Comarcal. 

En cap cas, la quantia global que el Consell Comarcal de la Selva destina a ajuts per a 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques de menjador escolar ha de sobrepassar 
l’import que el Departament d’Ensenyament transfereix per aquest concepte. 

El pagament de les ajudes del menjador escolar es realitzarà en el compte corrent que hagi 
fet constar el gestor del servei del menjador, especificant qui n’és el titular, mitjançant 
pagaments que es correspondran respecte l'ús efectiu del servei. 

El gestor del servei del menjador del centre escolar presentarà, d’acord amb les instruccions 
i format que indiqui el Consell Comarcal, la justificació mensual de l’ús efectiu dels ajuts de 
menjador.  

I si és el cas, retornarà, mitjançant ingrés bancari, les quantitats que corresponguin per la no 
utilització del menjador per part dels beneficiaris dels ajuts. 

El pagament es farà en el termini de 15 dies hàbils següents de la recepció efectiva de la 
transferència bancària que, per aquest concepte, efectuï el Departament d’Ensenyament. 

16. Compactació 

1. El centre escolar i els equips de serveis socials poden estudiar i acordar per escrit i de 
forma degudament justificada que algun dels beneficiaris d'ajuda de menjador facin ús 
compactat de l'ajuda de menjador per a un màxim de 3 dies a la setmana. Caldrà trametre 
prèviament certificació de l'acord amb especificació dels alumnes i pels dies i període que 
correspondrà la compactació en cada cas. Els tutors dels beneficiaris també hauran de 
signar document de conformitat d'acceptació de les condicions de compactació que, per 
norma general s’especificarà per 3 dies a la setmana.  

2. El centre escolar tramitarà la informació respecte els alumnes que tenen aprovada la 
compactació i adjuntarà còpia de l'acceptació per part del tutor legal. 

3. No es podrà utilitzar l'ajuda de menjador per a altres alumnes o altres fins. 

17. Protecció de dades 

Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal de 
la Selva per a la gestió i atorgament d'ajudes pel servei de menjador escolar. Únicament 
seran cedides a la direcció del centre escolar corresponent, a l’empresa de gestió del servei 
i a entitats bancàries per a procedir a l'abonament de l'ajuda atorgada. En qualsevol moment 
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pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-
se al Consell Comarcal. 

La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal i al 
Departament d’Ensenyament per obtenir les dades, de la persona sol·licitant i de la resta de 
membres de la unitat familiar, que siguin necessàries per determinar la renda a efectes 
d’aquest ajut. 

18. Control 

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, 
els requereixin el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament, la Intervenció General 
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans competents.  

El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests 
ajuts, per tal de comprovar el compliment d’aquestes bases. 

19. Acceptació de les bases 

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra d'aquestes 
bases. 

20. Inspecció i revocació 

En el supòsit que es comprovi que s’han aportat dades falses o incompletes a l’hora de fer la 
sol·licitud o bé incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases o bé 
no utilitza l'ajuda per als fins sol·licitats, el Consell Comarcal pot revocar o suspendre l’ajuda 
que va concedir en el seu dia. 

El Consell Comarcal pot establir mecanismes d’inspecció per a comprovar el correcte ús 
dels ajuts concedits als beneficiaris, els quals han de donar resposta en els terminis i formes 
que s’estableixin. L’incompliment d’aquesta base donarà lloc a la revocació de l’ajuda. 

21. Base addicional 

Excepcionalment, el Consell Comarcal de la Selva podrà atorgar un ajut de menjador 
escolar davant de situacions d’alt risc social degudament acreditades pels equips d’atenció 
social primària tot i superar els llindars de renda i/o la puntuació establerta a les Bases, o 
ajuts complementaris de menjador per situacions extremes documentades. 

22. Modificacions de les bases 

Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l’àmbit de la seva competència 
pugui determinar el Departament d’Ensenyament, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 160/96, de 14 de maig. 

ANNEX I 
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Taula de llindar de renda 2 (beca del 50% garantida i en cas de tenir 15 punts d’altres, ajit 
del 100%): 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

Renda familiar 
anual 

2        5.780,64 €  

3        6.780,64 €  

4        7.780,64 €  

5        8.780,64 €  

6        9.780,64 €  

7     10.780,64 €  

8     11.780,64 €  

9     12.780,64 €  

10     13.780,64 €  

11     14.780,64 €  
 

Taula de llindar de renda 1 (ajut del 50% garantit): 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

Renda familiar 
màxima anual 

2 8.967,73 € 

3 9.967,73 € 

4 10.967,73 € 

5 11.967,73 € 

6 12.967,73 € 

7 13.967,73 € 

8 14.967,73 € 

9 15.967,73 € 

10 16.967,73 € 

11 17.967,73 € 
 

Taula de llindar de renda 3 (límit màxim per poder accedir als ajuts): 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

RENDA LÍMIT 
anual 
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2         13.451,60 €  

3         14.951,60 €  

4         16.451,60 €  

5         17.951,60 €  

6         19.451,60 €  

7         20.951,60 €  

8         22.451,60 €  

9         23.951,60 €  

10         25.451,60 €  

11         26.951,60 €  
 

Els situats entre els llindars de renda 2 i 3 no tenen garantit l’ajut de menjador d’acord amb 
el que diu la Base 8. 

Si la renda familiar anual és superior a la RENDA LÍMIT del llindar 3, la sol·licitud quedarà 
exclosa de la convocatòria.  

 
3.7. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes in dividuals de transport escolar 
col·lectiu. Curs 2015/2016 (PRP2015/115 ) 
 
Exp. núm.: 2015/222 
 
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. 
 
Acords 
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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 2015/2016 que s’annexen. 
 
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 2015/2016. 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 tra nsport escolar col·lectiu. Curs 
2015/16 
 
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 2015/2016. 
 
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 2015/2016 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: 
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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. 

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. Procediment de tramitació de sol·licituds  
4.1. El Consell Comarcal publica l’Edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província i a l’e-tauler del Consell Comarcal i, així mateix, informa d’aquesta 
convocatòria a la direcció de tots els centres escolars sostinguts amb fons públics de 
Catalunya. 

4.2 Els sol·licitants han de presentar al Consell Comarcal de la Selva, directament o a través 
dels equips de serveis socials de cada municipi si s’escau, les corresponents sol·licituds 
individuals i la corresponent documentació aportada per cada sol·licitant. 

4.3 El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, 
incloses les que presentin els centres escolars, s’inicia el dilluns 20 d'abril i finalitza el 29 de 
maig de 2015.  

4.4 En la segona convocatòria el termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada 
d’aquest Consell Comarcal, incloses les que presentin els centres escolars finalitza el 2 
d’octubre de 2015.  

4.5 Les persones interessades han d’aportar tota la documentació d’acord amb el que 
s’especifica a les bases d’aquesta convocatòria. Els models estandarditzats de sol·licitud 
són a disposició de les persones interessades o bé al mateix Consell Comarcal 
(personalment o a la plana web www.selva.cat) o bé a la direcció del centre escolar. 

5. Sol·licituds i documentació 
5.1 Documentació obligatòria: 

Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la documentació 
obligatòria següent: 

Sol·licitud individual:  
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Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats, degudament omplerts i 
signats. Cada família presentarà una sol·licitud única pel nombre de germans escolaritzats al 
mateix centre escolar.  

En la petició caldrà incloure el nombre de germans que fan ús del servei de transport escolar 

Relació 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 l’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, o a altres 
administracions per a informació relacionada amb aquesta convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui 
traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un 
trasllat de l'alumne. 

Original del volant de convivència actual. Cal justificar al mateix volant la unitat familiar i el 
parentiu en cas d’aparèixer persones no especificades a la sol·licitud. 

Relació dels membres de la unitat familiar per al creuament, degudament signada pels 
majors d’edat. 

Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol·licitant, i de tots els 
membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació 
legal de disposar-ne. En cas de no tenir l’obligació legal de disposar-ne: certificat de 
naixement o llibre de família. 

5.2 Documentació complementària:  

5.2.1 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estiguessin rebent, a 
l’exercici 2014, qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà 
aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos, com pot ser: 

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 què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 

Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu corresponent a 
l’exercici 2014. 

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia 
corresponent a l’exercici 2014. 
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Les persones que rebin l’ajut del lloguer: certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per 
motius residencials, si s’escau. 

Conveni o sentència de divorci, si s'escau. 

Altres (especificar i documentar convenientment). 

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

5.2.2 Per acreditar situacions socials de la família, si s'escau, cal aportar la següent 
documentació: 

Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent. 

Monoparentalitat: la família està formada pel pare/mare sol/a amb infants/s, sempre que 
aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. S’acreditarà mitjançant el carnet vigent. 

Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i en cas d’estar acollit en un centre caldrà presentar el 
seu NIF. 

Discapacitat de l’alumne/a o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la 
discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del 
Departament de Benestar i família, o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. 

5.2.3 Valoració per part dels serveis socials per risc social o risc social greu (casos en 
seguiment): 

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud 
indicant per quins serveis socials són ateses. 

La presentació d’un informe, als supòsits de risc social o risc social greu, de caràcter 
excepcional és necessari per valorar de forma complementària. 

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindrà en compte 
l’ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i 
factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC núm. 6530 de 30.12.2013) i les 
recomanacions proposades pel Departament d’Ensenyament per avaluar els casos de risc 
social o risc social greu. 

Caldrà que els serveis socials informin dels ingressos anuals de la família independentment 
del creuament de dades amb l'Agència Tributària. 
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A l’informe social caldrà especificar si es tracta d’una situació de risc social o risc social 
greu. 

A l'efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en 
compte les següents circumstàncies:  

Per situació de risc social:  
Observades en l'infant:  

• Absentisme escolar  
• Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats  
• Vestit inadequat i/o manca d'higiene.  
• Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions 

conductuals)  
• Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació.  
• Trastorns emocionals i/o malaltia mental.  

 
Observades en la família:  

• Trastorns emocionals i/o malaltia mental.  
• Consum de tòxics.  
• Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o 

psíquica del menor.  
• Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives.  
• Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en 

centre d'acollida, etc. –  
• Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.  
• Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)  

Per situació de risc social greu:  
• Negligència greu.  
• Maltractament psíquic.  
• Maltractament físic.  
• Abús sexual.  

 
El Consell Comarcal podrà requerir els documents complementaris que consideri necessaris 
per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de 
garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a l’atorgament dels ajuts 
individuals per a la utilització del servei de menjador escolar. 

6. Esmena de la sol·licitud  
 
El Consell Comarcal publicarà a l’e-tauler d’anuncis la relació de sol·licitants respecte de les 
quals manca documentació o que presenten documentació incomplerta, perquè, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni o completin la documentació requerida, de 
conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La manca de 
compliment d'aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la 
subvenció sol·licitada.  
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Aquesta publicació a l’e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació 
individualitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS o correu 
electrònic. 

7. Càlcul de la renda familiar de l’exercici 2014 

Es consideren membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona 
encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors 
de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili 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 volant municipal 
corresponent. 

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell 
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca segons el volant de convivència. 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 en el còmput de la renda familiar.  

Es valorarà la renda anual neta de la unitat familiar de l’exercici 2014. Aquesta renda anual 
s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2014 de cada un dels membres 
computables de la família que obtinguin 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.  

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 de 2011 a 2014, 
i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2011, 2012, 2013 i 2014 a 
integrar a la base imposable de l’estalvi. 

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 l’impost sobre la renda de les persones físiques, se 
seguirà el procediment descrit anteriorment. 

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estigués rebent a l’exercici 2014 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, es tindrà en compte 
l’import percebut anual a l’exercici 2014 (com ara poden ser: PIRMI, i/o altres pensions no 
contributives). 

7.1. Deduccions 
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A efectes de la determinació de la renda a què es refereix els paràgrafs anteriors, es 
dedueix el 50 % dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la 
família diferents dels sustentadors principals. 

La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i de distància, quan 
concorrin les situacions següents: 

Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada 
superior a 25 minuts  des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al 
centre on està escolaritzat. 

Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o 
el més proper al domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es 
consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència 
determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre 
proposat, aquell que li correspon, per a la Resolució d’adscripció. En cas que el 
Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.  

7. 2. Altres consideracions que s'utilitzaran per al càlcul del llindar de renda: 

Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiar 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. 

Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la 
suma de tots els 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 subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, 
en el seu cas, la renda bàsica de 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 2014. 
 
La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que 
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 €. En el 
cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre 
l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 
0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors 
cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: 
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Per 0,43 els revisats el 2003. 
Per 0,37 els revisats el 2004. 
Per 0,30 els revisats el 2005. 
Per 0,26 els revisats el 2006. 
Per 0,25 els revisats el 2007. 
Per 0,25 els revisats el 2008. 
Per 0,26 els revisats el 2011. 
Per 0,28 els revisats el 2010. 
Per 0,30 els revisats el 2011. 
Per 0,32 els revisats el 2012. 
Per 0,34 els revisats el 2013. 
 
La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres 
computables de la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 € per cada 
membre computable. 
 
8.  Criteris de puntuació 

Per a l’atorgament dels ajuts individuals de transport es tindrà en compte la puntuació 
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan 
s’escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica 
dels serveis socials, d’acord amb el següent: 

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar. 

Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà 
d’acord amb el següent: 

Si la renda familiar resultant és superior a la RENDA LÍMIT: exclòs de la convocatòria. 
(Veure Annex). 

Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts. 

Si la renda familiar resultant està entre 0 i la RENDA LÍMIT, la puntuació es calcula establint 
la proporció següent: 70*(renda límit - renda familiar) / renda límit. 

Renda límit: 1,5*IRSC+(1.500,00 EUR x (MUF-1)) 

Valoració de situacions socials 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 punt. 

Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts. 
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Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts. 

Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts. 

Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts. 

Condició de discapacitat de l’alumne/a o germans de fins a un 33 %, li correspon 1,5 punts.  

Condició de discapacitat de l’alumne/a o germans de més d’un 33 %, li correspon 3 punts. 1 

Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon  3 
punts. 

Valoració per part dels serveis socials. 

Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas és 
preceptiu que l’alumne/a estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el 
qual s’acreditarà l’existència de risc social o risc social greu d’aquesta família. És necessari 
que l’alumne/a estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social i 
indicar els ingressos anuals familiars (especificant procedència). 

Situació de risc social, 10 punts. 

Situació de risc social greu, 15 punts. 

 
9.  Llindars de renda 

S'estableix el llindar de renda a partir de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
fixat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol (IRSC). I es té en compte que s'hi suma 1000 € per 
cada Membre de la Unitat Familiar (MUF), exclòs el sustentador principal. 

A continuació es presenten els llindars i l'especificació de l'ajuda concreta pels sol·licitants 
que es trobin en el grup 1 i 2 que s'indiquen a continuació. Pel grup 3, es realitzarà una 
ordenació de les sol·licituds per ordre decreixent i en funció del nombre de sol·licituds i la 
partida pressupostària restant, la Comissió Informativa d'Hisenda determinarà el percentatge 
d’aquestes ajudes fins a exhaurir partida pressupostària corresponent per aquest grup. 

Llindar de renda 1: (IRSC + (1.000,00 EUR * (MUF-1)); RENDA FAMILIAR màxima que 
garanteix una ajuda de menjador. 

(Exemple: El llindar de renda familiar màxim per una família de 5 membres és el següent: 
7967,73 € + 4*1000= 11.967,73 €) 

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera 
aquest llindar, s'atorgarà un ajut de com a mínim el 50 % del preu de transport. En els casos 
de major puntuació podran rebre una ajuda del 100 %. 
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Llindar de renda 2: 60 % de l'IRSC + (1000 EUR* (MUF-1)) i acreditar a més una puntuació 
igual o superior a 15 punts entre els àmbits b i c de la Base 7. 

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera 
aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima de 15 punts establerta en els àmbits b) i c) de 
la Base 7, s’atorgarà un ajut del 100 % del preu del transport. 

Llindar de renda 3: La resta de sol·licituds que no superin el llindar de RENDA FAMILIAR 
LÍMIT especificada a l'apartat a) de la Base 7, s’ordenaran de forma decreixent en funció de 
la puntuació obtinguda en els apartats a) b) i c) de l' esmentada Base 7 i podran rebre una 
ajuda del 50 % del preu de transport   

(Veure Annex) 

10. Situacions sobrevingudes  

Durant el curs s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats 
socioeconòmiques sobrevingudes en posterioritat al termini de presentació de sol·licituds, 
degudament acreditades, que es trobin dins el Llindar 1) i Llindar 2) de la Base 8 d'aquesta 
convocatòria. Per tant han de concórrer alguna de les situacions següents: 

Nova matrícula. 

Casos de serveis socials degudament motivats. 

Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de 
força major i degudament justificada. 
 
11. Sol·licitants en llista d'espera (LLE) 

Les sol·licituds admeses que es trobin en el LLINDAR 3 que, seguint l'ordre de puntuació 
decreixent, no accedeixen a ajuda de menjador a raó de la disponibilitat pressupostària, 
romandran en llista d'espera. Si resulta que el Departament d'Ensenyament amplia partida 
pressupostària per aquest concepte i/o a resultes de baixes d'ajudes de menjador, el Consell 
Comarcal disposa de partida econòmica, es podrà destinar a aquest alumnat en llista 
d'espera. En cas contrari, tindran efecte d'ajuda denegada pel curs 2015-2016 de forma 
tàcita. 

12. Motius de denegació 

Sol·licitud sense signar per la persona sol·licitant. 

Falta de l’original del volant de convivència. 

No aportar còpia del NIE/NIF vigent de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat a 
31 de desembre de 2014. 
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Tenir atorgada una gratuïtat de transport  escolar. 

Superar la renda límit anual. 

Documentació requerida no aportada. 

La sol·licitud no s’ajusta a les bases de la convocatòria. 

13. Atorgament i notificació de les ajudes 

Quantia dels ajuts 

13.1 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 i a les 
aportacions dels ajuntaments amb transport escolar no obligatori. 

13.2 La quantia individual de l’ajut serà del 50 o del 100% del cost del servei.. 

13.3 L’abonament de l’ajut es farà automàticament amb el rebut trimestral de cada 
beneficiari. 

Concessió dels ajuts 

13.4 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. La Resolució de Presidència 
resoldrà les sol·licituds atorgades amb especificació de l'import de l'ajuda, les denegades 
amb la motivació corresponent i les del LLINDAR 3 que per manca de disponibilitat 
pressupostària correspongui deixar en llista d'espera. 

Segons el nombre de punts assolits d’acord als barems esmentats, es concediran les ajudes 
amb els imports que dependran del nombre de peticions, de l’import destinat a beques de la 
franja variable en l’addenda amb el departament d’ensenyament i de les puntuacions de 
cada petició.  

13.5 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 facilitarà via e-seu 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.  

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà 
publicada a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal i de les escoles. 
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Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 
59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar 
per via SMS o correu electrònica. 

Els interessats a rebre notificació individual de la Resolució de Presidència caldrà que ho 
sol·licitin explícitament a l'adreça de correu electrònic educació @selva.cat 

13.6 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. 

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

13.8. 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. 

14. Reclamacions i silenci administratiu 

Contra la Resolució especificada en la Base 13 d’aquesta convocatòria, que és definitiva i 
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent al de la seva publicació a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal.  

Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència 
del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació 
a l’e-tauler  d’anuncis del Consell Comarcal. 

Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució 
expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós 
administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar a partir del dia següent 
al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això, sens 
perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres recursos que es creguin 
oportuns. 

15. Protecció de dades 

Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal de 
la Selva per a la gestió i atorgament d'ajudes pel servei de transport  escolar. Únicament 
seran cedides a la direcció del centre escolar corresponent, a l’empresa de gestió del servei 
i a entitats bancàries per a procedir a l'abonament de l'ajuda atorgada. En qualsevol moment 
pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-
se al Consell Comarcal. 
La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal i al 
Departament d’Ensenyament per obtenir les dades, de la persona sol·licitant i de la resta de 
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membres de la unitat familiar, que siguin necessàries per determinar la renda a efectes 
d’aquest ajut. 
 
16. Control 
 
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, 
els requereixin el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament, la Intervenció General 
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans competents.  
El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests 
ajuts, per tal de comprovar el compliment d’aquestes bases. 
 
 
17. Acceptació de les bases 

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra d'aquestes 
bases. 

18. Inspecció i revocació 

En el supòsit que es comprovi que s’han aportat dades falses o incompletes a l’hora de fer la 
sol·licitud o bé incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases o bé 
no utilitza l'ajuda per als fins sol·licitats, el Consell Comarcal pot revocar o suspendre l’ajuda 
que va concedir en el seu dia. 

El Consell Comarcal pot establir mecanismes d’inspecció per a comprovar el correcte ús 
dels ajuts concedits als beneficiaris, els quals han de donar resposta en els terminis i formes 
que s’estableixin. L’incompliment d’aquesta base donarà lloc a la revocació de l’ajuda. 

19. Base addicional 

Excepcionalment, el Consell Comarcal de la Selva podrà atorgar un ajut de transport  
escolar davant de situacions d’alt risc social degudament acreditades pels equips d’atenció 
social primària tot i superar els llindars de renda i/o la puntuació establerta a les Bases, o 
ajuts complementaris de menjador per situacions extremes documentades. 

20. Modificacions de les bases 

Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l’àmbit de la seva competència 
pugui determinar el Departament d’Ensenyament, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 161/96, de 14 de maig. 

21. Terminis de tramitació 

El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de transport per al curs 2015/16 serà el 
següent: 

- 29 de maig de 2015: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts. 
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- 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. 

- 2 d’octubre de 2015: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions. 

- 27 de novembre de 2015: resolució noves peticions. 

- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2016 s’aniran resolent les 
reclamacions i peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació d’aquests 
ajuts dependrà sempre de la disponibilitat pressupostària.  

 
ANNEX I  
 
Taula de llindar de renda 2 (beca del 50% garantida i en cas de tenir 15 punts d’altres, ajut 
del 100%): 
 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

Renda familiar 
anual 

2        5.780,64 €  

3        6.780,64 €  

4        7.780,64 €  

5        8.780,64 €  

6        9.780,64 €  

7     10.780,64 €  

8     11.780,64 €  

9     12.780,64 €  

10     13.780,64 €  

11     14.780,64 €  
 
Taula de llindar de renda 1 (ajut del 50% garantit): 
 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

Renda familiar 
màxima anual 

2 8.967,73 € 

3 9.967,73 € 

4 10.967,73 € 

5 11.967,73 € 

6 12.967,73 € 
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7 13.967,73 € 

8 14.967,73 € 

9 15.967,73 € 

10 16.967,73 € 

11 17.967,73 € 
 
 
Taula de llindar de renda 3 (límit màxim per poder accedir als ajuts): 
 

Membres de la unitat familiar 
(MUF) 

RENDA LÍMIT 
anual 

2         13.451,60 €  

3         14.951,60 €  

4         16.451,60 €  

5         17.951,60 €  

6         19.451,60 €  

7         20.951,60 €  

8         22.451,60 €  

9         23.951,60 €  

10         25.451,60 €  

11         26.951,60 €  
 
Els situats entre els llindars de renda 2 i 3 no tenen garantit l’ajut de transport d’acord amb el 
que diu la Base 8. 
 
Si la renda familiar anual és superior a la RENDA LÍMIT del llindar 3, la sol·licitud quedarà 
exclosa de la convocatòria.  
 
 
3.8. Aprovació de les bases i concessió de les ajud es individuals de transport (AID). 
Curs 2015/2016 (PRP2015/114 ) 
 
Exp. núm.: 2015/226 
 
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 2015/2016, 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 
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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. 
 
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 2015/2016 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 tran sport escolar individual a la 
comarca de la Selva per al curs 2015/16 
 
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. 
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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. 
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 2015 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 2016 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 2015/16. 
 
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) 



 

Pàgina102 
Exp. núm.:  

- La distància del domicili al centre o a la parada més propera del transport escolar col·lectiu 
que l’alumne/a utilitzi 
 
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 2015/2016 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. 
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3.9. PRP2015/86   Ratificació de la modificació dels Estatuts del Con sell d’Iniciatives 
locals per al medi ambient (CILMA)  
 
Exp. núm.: 2015/146    
 
Antecedents 
 
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE 
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Consell Comarcal, ha 
comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un 
acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per 
cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i 
sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els 
seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la 
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no 
s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions 
relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea 
General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial 
transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al 
repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President. 

Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els 
Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per 
majoria absoluta. 
 
L’assemblea general de CILMA de data 25 de novembre de 2014 va aprovar per unanimitat 
la modificació de diversos articles dels seus Estatuts 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat dels ens locals 

Decret 110/1996 que regula les organitzacions associatives dels ens locals. 

Art 9 del Reglament orgànic comarcal respecte a les atribucions del Ple. 

Estatuts reguladors de la organització i funcionament de CILMA 
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Acords 
 
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels acords 
següents: 

Primer.-  RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada 
per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
Segon.-   RATIFICAR la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 
dels Estatuts del CILMA, que quedaran modificats i redactats de la següent forma: 

Article 13 

1.L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que 
en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats 
necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar 
l'assistència i el vot, per escrit i per a cada ses sió; la delegació es podrà fer en un 
altre membre de l'Assemblea o en una tercera person a; cap membre no podrà 
rebre més de cinc delegacions.  

2. (...) 

3. (...) 

4. (...) 

Article 14 

L’Assemblea General té les facultats  següents: 

a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 

comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne 
l'activitat. 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associaci ó 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords 

per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació 
i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
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k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 
d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 

l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria 
Tècnica. 

La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu 
i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

Article 15 

1. La Junta Executiva regeix, administra i represen ta el Consell, i estarà formada 
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals s eran elegits per l'Assemblea 
General d'entre els seus membres, d'acord amb les r egles següents:  

� 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
� 8 vocals representaran cadascuna de les comarques e smentades a l'article 6,  

i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens l ocals de la comarca 
representada 

� 3 vocals representaran els municipis associats, i s e n'elegirà un per 
cadascun dels trams següents:  
▪ municipis fins a 1.000 habitants 
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Ass emblea elegirà per 
votació 

� Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per  persones diferents. 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el 
vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 

Article 17 

La Junta Executiva té les facultats  següents: 

a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 
l'Assemblea. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 

membres del Consell han de satisfer. 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar 

que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació  general 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 
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h) Contractar els béns i serveis que l'associació p ugui necessitar; es podran 
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes 
facultats. 

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 
normalitat. 

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera 
més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups 
projectin dur a terme. 

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup 
de treball, a proposta dels mateixos grups. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir: 
- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-
ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan 
de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 

 

Article 18 

1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 

2. Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de 
la Junta Executiva. 

b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea 

General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i lí mits que estipuli la Junta 

Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit 

o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aqu est dipòsit. La disposició 
dels fons es determina a l'article 36. 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Executiva. 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre ac ords en qüestions reservades a 
la Junta Executiva, que després hauran de ser ratif icats per aquesta . 

4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, 
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus 
membres. 



 

Pàgina107 
Exp. núm.:  

Article 25 

1. (...) 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la 
documentació necessària ha d'estar a disposició del s socis al local social. 

3. (...) 

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el res ultat numèric de les votacions i la 
llista de les persones assistents. 

L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de qu inze dies, pel president i per dos 
interventors designats a l'efecte per la pròpia Ass emblea, i seguidament serà 
comunicada a tots els ens locals associats. 

Article 26 

Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a 
l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència 
de la meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president 
i el secretari o les persones que els substitueixin .  

En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja  hora després, quedarà vàlidament 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 

Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió 
en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer 
directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament 
pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la 
majoria de les persones presents. 

Article 27 

1. (...) 

2. (...) 

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membr es, la modificació dels 
Estatuts, la constitució d'una federació amb associ acions similars o la integració 
en una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis 
presents.  
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4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acor d dels plens de les entitats locals, 
adoptat per majoria absoluta. 

Article 29 

1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat 
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. 
A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja  hora més tard i serà 
suficient la presència de dos membres a més del president i del secretari. 

2. (...) 

3. (...) 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 

Tercer.-      Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació 

i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de 
ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals 

 

Quart.-  Notificar els presents acords al Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les 
comarques de Girona pel seu coneixement i efectes que procedeixin. 

 
3.10. Ratificació de la modificació dels Estatuts Socials  del Consorci d'Acció Social de 
Catalunya (CASC) (PRP2015/103 ) 
 
Exp. núm.: 2010/24 CBSS 
 
Antecedents 
La Junta general del CASC de 5 de novembre de 2014 va aprovar per unanimitat la 
modificació de diversos articles dels seus Estatuts per tal d’adequar-los a les disposicions de 
la Llei 27/2013 de 27 desembre (LRSAL) i a la Llei 15/2014 de 16 setembre de 
racionalització del sector públic. 

Aquests acords en van publicar en el BOPG i un extracte en el DOGC ambdós en data 27 
de novembre de 2014 sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions.. 

En data 11 de desembre de 2014 es van notificar aquets acords als governs locals adherits 
al CASC i passat el termini legal no es van presentar al·legacions ni reclamacions. 
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Fonaments de dret 

Llei 27/2013 de 27 desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local per 
l’adaptació del consorcis a la mateixa. 

Llei 15/2014 de 16 setembre de racionalització del sector públic per l’adaptació dels estatuts 
dels consorcis ja creats. 

Art 313 en relació al 322 del Decret 179/1995 de 13 de juny de reglament d’obres, activitats i 
serveis respecte al procediment a seguir per a la modificació dels Estatuts. 

Art 271 i concordants del DL 2/2003 de 28 abril de règim local a catalunya respecte als 
estatuts d’un Consorci. 

Estatuts del Consorci d’Acció Social  de Catalunya aprovats amb caràcter definitiu. 

Art 14 del DL 4/2003 de 4 novembre d’organització comarcal a Catalunya i art 9 del 
Reglament Orgànic Comarcal respecte a les competències del Ple comarcal. 

Acords 

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

Primer.- RATIFICAR íntegrament el contingut modificat dels Estatuts Socials del Consorci 
d’Acció Social de Catalunya (CASC) d’acord al text que s’adjunta que consta de 4 capítols, 
36 articles i dues disposicions finals i que han estat aprovats definitivament per la Junta 
General del mateix. 

Segon.- COMUNICAR-HO a la Junta General del Consorci d’Acció Social de Catalunya pel 
seu coneixement i efectes procedents. 

 
3.11. Ratificació de la Resolució de Presidència 2015P17 de dissolució del Consorci 
de la Crosa per acord del seu Consell Plenari de 20  de novembre de 2014 
(PRP2015/104)   
 
Exp. núm.: 113/2005 
 
En data 30 de gener de 2015 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la 
resolució de presidència 2015P17 de ratificació de l’acord de dissolució del Consorci de la 
Crosa per acord del seu Consell Plenari de 20 de novembre de 2014 
 
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació: 
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Resolució de Presidència 
 

2015P 17  

Identificació: 

Títol: Ratificació de l'acord de dissolució del Con sorci de la Crosa per acord 
del seu Consell Plenari de 20 de novembre de 2014  

Expedient: 113/2005 
 

Relació de fets: 

El Consorci de la Crosa amb seu a de Vilobí d’Onyar, ens públic de caràcter associatiu, està 
subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina 
que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la 
normativa de règim local. 
 
Atès que l'art 14 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
disposa que el màxim òrgan del Consorci por acordar la seva dissolució que comporta la 
seva liquidació i extinció i nomenarà un liquidador dels seus drets i obligacions.  
 
Vist que el Consell Plenari del Consorci la Crosa en data 20 de novembre de 2014 ha 
aprovat inicialment i per unanimitat dels representants dels ens consorciats la dissolució del 
mateix segons el certificat de secretaria i Acta de la reunió del Consell Plenari de la mateixa 
data que s’adjunten. 
  
Atesa la urgència en la tramitació de la dissolució esmentada que requereix la seva 
ratificació per Resolució de Presidència i posterior presentació davant el Ple del Consell 
Comarcal de la Selva per a la seva ratificació per tal de facilitar la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’Informe favorable de secretaria que consta a l’expedient. 

Fonaments de dret: 

Art 13 del DL 4/2003 d’organització comarcal i respecte a les atribucions del President i Art 
124 del reglament orgànic del Consell Comarcal de la Selva 

Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 

Arts 269 al 272 del TR 2/2003 de la Llei municipal i de règim local a Catalunya 

Art 324,2 del Decret 179/1995 de reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
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Resolució: 

Per tant resolc, 

Primer.  Ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci La Crosa de 20 de novembre de 
2014, que s’adjunta com annex, relatiu a l’aprovació inicial de la dissolució del mateix atès 
que no es considera necessària la seva continuïtat i com a conseqüència de l’aplicació de la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat  Local. 
 
Segon. Ratificar la liquidació de bens, drets i deures del Consorci la Crosa d’acord al 
contingut i a les dades obrants en l’acord del seu Consell Plenari de 20 de novembre de 
2014. 
  
Tercer. Ratificar de la present resolució al Ple del Consell Comarcal de la Selva en la 
primera sessió que es celebri.  
 
Quart.- Notificar la present resolució a la Sra. Olga Guillem Pujol en la seva qualitat 
d’alcaldessa de Vilobí d’Onyar, Presidenta del Consorci La Crosa i Liquidadora del Consorci 
pel seu coneixement i efectes pertinents. 
 
Santa Coloma de Farners,  30 de gener de 2015  

El president Davant meu 
La secretària 

 
Salvador Balliu Torroella Marta LLorens Ferrer 
 

ANNEX – Proposta de dissolució del Consorci de la Crosa 

1. Proposta de dissolució del Consorci 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 115 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

L’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa estableix el següent en relació a la liquidació dels 
consorcis: 

La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de 
disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos. 
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El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará 
un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio. 

El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del 
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos.  

Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los 
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y 
pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad 
de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. 

D’acord amb l’article 29 dels Estatuts del Consorci de la Crosa, la dissolució del  Consorci 
s’ha d’adoptar per acord unànime dels ens consorciats.  

De conformitat amb l’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (ROAS), l’acord 
de dissolució l’adoptarà el seu òrgan superior de govern i haurà de ser ratificat pels òrgans 
competents dels seus membres. L’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en 
què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública. 

Acords 

En conseqüència, el Consell Plenari adopta per unanimitat de tots els membres assistents, 
que representen la totalitat de les administracions membres del consorci, els següents 
acords: 

Primer.- Aprovar la dissolució del Consorci de la Crosa, atès que no es considera necessària 
la seva continuïtat i com a conseqüència de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat Local, amb efectes al dia d’avui. 

Segon.- Nomenar com a liquidadora del consorci a la Sra. Olga Guillem Pujol, que serà 
l’encarregada de vetllar pel cobrament dels drets i el pagament dels deutes pendents i 
representar al Consorci mentre es porti a terme la seva liquidació.  

Tercer.-  Aprovar la liquidació de béns, drets i deures del Consorci en els termes següents:  
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CONSORCI LA CROSA
Moviments comptables 2014. Situació a 31/10/2014

Saldo bancari a 31/10/2014  1.700,28

Drets reconeguts Inicial Ingressat Pendent
Diputació de Girona.Subv.2013/490692 5.073,56 5.073,56 0,00
Diputació de Girona.Subv.funcionament 10.000,00 10.000,00 0,00
Ajuntament d'Aiguaviva 1.000,00 2.000,00 -1.000,00
Ajuntament de Bescanó 9.000,00 9.000,00
Consell Comarcal del Gironès 9.000,00 9.000,00
TOTALS 34.073,56 17.073,56 17.000,00

Obligacions reconegudes Inicial Pagat Pendent
San Sebastian Mendoza,Olatz 2.932,80 2.932,80
Agroquímics Salvi,SL 1.500,40 1.500,40 0,00
Agroquímics Salvi,SL 1.193,06 1.193,06 0,00
Serviseny 10,SL 3.350,25 3.350,25 0,00
Fundació Ramon Noguera 11.834,22 11.834,22 0,00
La Moixera,SC 7.139,00 7.139,00
La Moixera,SC 4.961,00 4.961,00
Impost Hisenda 112,50 0,00
Despeses bancàries 55,17 0,00
TOTALS 32.910,73 18.045,60 15.032,80

Romanent de tresoreria 31/10/2014 3.667,48  

Quart.- Declarar que, donat el saldo de la liquidació no hi ha quotes a abonar per part dels 
membres del Consorci per fer efectiva la seva liquidació i cedir el global dels actius i passius 
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, el qual tindrà la condició de successor universal del mateix.  

El romanent de tresoreria positiu es destinarà a l’execució de l’obra de restauració del molí 
de les fonts de Salitja. 

El consorci renuncia als drets de la subvenció del PUOSC 2012/987 per import de 
104.295,60 euros i els cedeix a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar perquè executi el projecte de 
restauració del molí de les fonts de Salitja. 

A aquest efecte, es faculta a la Sra. Olga Guillem Pujol per sol·licitar al Departament de 
Governació les modificacions oportunes de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis per 
tal de fer efectiva l’execució del projecte de restauració del molí de les fonts de Salitja. 
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Cinquè.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva, al Consell Comarcal del Gironès i als 
ajuntament de Vilobí d’Onyar, Bescanó i Aiguaviva, com a membres del Consorci de la 
Crosa, l’adopció dels respectius acords plenaris de ratificació de l’acord de dissolució.  

Sisè.- Comunicar la dissolució al Registre d’Entitats Locals de Catalunya de la Direcció 
General d’Administració Local, una vegada s’hagi produït la ratificació de l’acord de 
dissolució per part dels ens consorciats.  

 Setè.- Publicar edicte en el BOP de Girona per un termini de 20 dies a efectes d’informació 
pública. 

 
4. Propostes Urgents 
 
 
5. Mocions 
 
5.1. Moció a favor de la proposta de l'Associació d'Amic s de la UNESCO de Palafrugell 
sobre la presentació d'una candidatura per a ser de clarat el paisatge naturals de la 
Costa Brava i els camins de ronda Patrimoni Mundial  de la UNESCO (PRP2015/118) 
 
Exp. núm.: 2015/233    
 
Antecedents 
L’Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell va presentar a l’Ajuntament de 
Palafrugell, en data 30 de maig de 2014, una proposta per tal d’iniciar els tràmits d’una 
candidatura a favor de la declaració del paisatge natural de la Costa Brava i dels seus 
camins de ronda com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, i que aquesta proposta fos 
extensiva a tots els altres municipis de la Costa Brava. Aquesta proposta va ser aprovada 
per l’Ajuntament de Palafrugell en Junta de Govern Local de5 d’agost de 2014. 

La declaració de Patrimoni Mundial és una distinció que atorga la UNESCO (Organització de 
les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura) a aquells béns amb 
característiques d'excepcional valor que els fan únics al món. Aquest objectiu està incorporat 
en un tractat internacional denominat Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial 
Cultural i Natural, aprovat per la UNESCO el 1972. 

L’Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell ha sol·licitat als ens locals de l’àmbit 
geogràfic de la Costa Brava la seva adhesió a aquesta proposta de candidatura. Aquesta 
proposta ja ha estat aprovada per diversos consistoris. 

La inclusió a la Llista de Patrimoni Mundial és un reconeixement públic de la riquesa 
patrimonial i una mostra del compromís de les administracions per la seva conservació. Això 
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pot contribuir a posar en valor aquest patrimoni com un recurs per al desenvolupament local 
del municipis que hi estan vinculats.  

La comarca de la Selva ha fet una aposta clara per afavorir el desenvolupament local al 
voltant dels recursos paisatgístics i, particularment, per l’adequació i promoció dels itineraris 
que permeten recórrer aquest patrimoni. Els paisatges costaners i els camins de ronda dels 
municipis del litoral selvatà constitueixen un patrimoni molt rellevant i una oportunitat per al 
desenvolupament socioeconòmic del territori. 

Acords 

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

Primer.-  Donar suport a la proposta de l’Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell 
per tramitar una candidatura a favor de la declaració del paisatge natural de la Costa Brava i 
dels seus camins de ronda com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

Segon.-  Notificar aquest acord a l’Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell, 
l’Ajuntament de Palafrugell i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO perquè 
en tinguin coneixement. 

 
6.Precs i preguntes 
 
 
 


