ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Sessió: PLE2015/2
Dia:16 de juny 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
-PLE2015/1 Ordinària 17/03/2015

2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.-

Dació
Dació
Dació
Dació
Dació

de
de
de
de
de

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

3. Propostes d’acord
3.1Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal P-10: Preu públic Transport
Adaptat de la Comarca de la Selva (PRP2015/216)
3.2Aprovació de la creació de fitxers de dades personals titularitat del Consell Comarcal de la
Selva: fitxers del Servei de Benestar Social i fitxer de vídeo vigilància (PRP2015/211)
3.3Aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2014 (PRP2015/223)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
6. Precs i preguntes

El president
Salvador Balliu Torroella
Santa Coloma de Farners, 10 de juny de 2015
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PROPOSTES QUE ES SOTMETEN AL PLE
1.Lectura i aprovació de les actes anteriors
-PLE2015/1 Ordinària 17/03/2015
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple

CPPLE2014/4 Ordinària de 17 de febrer de 2015
1.Contracte de serveis de consultoria per a l'anàlisi i valoració de la corresponent Relació de
Llocs de Treball del Consell Comarcal de la Selva. Aprovació de l'expedient (PRP2015/74)
2.Pròrroga del conveni de prestació del servei d'atenció psicològica i jurídica del SIAD de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella (PRP2015/67)
3.Pròrroga del conveni d’ encomana de gestió entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consell
Comarcal de la Selva per la prestació de la atenció psicològica del SIAD (PRP2015/68)
4.Pròrroga del conveni de prestació del servei d’atenció psicològica del SIAD de l’Ajuntament
de Maçanet de la Selva (PRP2015/69)
5.Conveni amb el Centre d'Estudis Selvatans per als anys 2015-2016 (PRP2015/56)
6.Acceptar la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Blanes en matèria d'activitats (PRP2015/81)
7.Aprovar la sol·licitud d'atribució de fons pe a la prestació del servei de sanejament en alta en
l'àmbit del Consell Comarcal de la Selva per l'any 2015 (PRP2015/82)
8.Tancament del contracte d'explotació de la planta de compostatge amb l'empresa INTRAVAL,
SL (PRP2015/80)
9.Desestimar la sol·licitud de devolució de la fiança a l'empresa UTE SOREA PRODAISA pel
contracte d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d'Anglès i La
Cellera de Ter (PRP2015/73)
10.Desestimar la sol·licitud de devolució de la fiança a l'empresa AQUAMBIENTE pel contracte
d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de Breda, Caldes de
Malavella, Riudarenes i Sils- Vidreres (PRP2015/71)
11.Devolució de la fiança dipositada per l'empresa AQUAMBIENTE pel contracte d'explotació,
conservació i manteniment del sistema de sanejament d'Aiguaviva Parc (PRP2015/72)
12.Devolució de la fiança a l'empresa AQUAMBIENTE pel contracte d'explotació, conservació i
manteniment del sistema de sanejament de Maçanet de la Selva (PRP2015/66)
13.Acceptar l'encàrrec de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres d'asfaltatge de
carrers varis del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (Fases 4, 6, 7 i 8) (PRP2015/52)
14.Acceptar l'encàrrec de redacció del Projecte de connexió de la xarxa de sanejament de la
urbanització de Terrafortuna a l'EDAR de Terrafortuna al terme municipal de Vidreres
(PRP2015/53)
15.Acceptar l'encàrrec de redacció del Pla d'Autoprotecció per a la festa del carnestoltes 2015
al polivalent de Caldes de Malavella (PRP2015/55)
16.Acceptar l'encàrrec de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut de les obres
d'asfaltatge de la carretera d'Amer a Sant Martí Sacalm (PRP2015/59)
17.Acceptar l'encàrrec de redacció de la Modificació de les Normes Subsidiàries de Massanes
en l'àmbit de la urbanització Sant Roc (PRP2015/62)
18.Llicència d'ús temporal de part del domini públic de l'edifici del Consell Comarcal de la Selva
per a la instal·lació d'una màquina de vènding de te i d'infusions (PRP2015/78)
19.Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d'un ajudant informàtic per al Servei
de Gestió Tributària com a funcionari interí (PRP2015/83)
20.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat del Sr. José Contreras Garcia (PRP2015/57)
21.Desestimació del recurs de reposició presentat per BUFET VALLBÉ, SL contra l'acord de la
Comissió Permanent del Ple, de 16 de desembre de 2014, d'adjudicació del contracte de servei
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de defensa jurídica i assessorament jurídic especialitzat en matèria contenciosa-administrativa
del Consell Comarcal de la Selva (PRP2015/75)
22.Compareixença al procediment contenciós administratiu: recurs ordinar 407/2014 davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, interposat per SA AGRICULTORES DE LA
VEGA DE VALENCIA-DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL. UTE contra la
Resolució dictada per la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, de data
30 de setembre de 2014, a l'expedient 2010/468 per la qual es desestima la reclamació de
quantitat plantejada per la part actora (PRP2015/76)
23.Compareixença al procediment contenciós administratiu: recurs ordinari 407/2014 B davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, interposat per DEPURACIÓN DE AGUAS DEL
MEDITERRANEO, SL contra la resolució de la Comissió Permanent del Ple del Consell
Comarcal de la Selva de data 30 de setembre de 2014, recaiguda a l'expedient 2011/2221, per
la qual es desestima la reclamació de quantitat plantejada per la no revisió de preus del
contracte de l'EDAR d'Hostalric (PRP2015/77)
24.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
ordinari núm. 34/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat
per Bert Kater i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica
25.Declaració de desert del procés de selecció d'un/a tècnic/a informàtic/a com a funcionari
interí de programa

CPPLE2014/5 Ordinària de 3 de març de 2015
1.Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos
ajuntaments, per al desenvolupament del servei d’innovació turística per a municipis de la
comarca de la Selva (PRP2015/94)
2.Addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per al manteniment i
promoció d'itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT (PRP2015/97)
3.Sol·licitud d'incorporació del Consell Comarcal de la Selva a la Xarxa de Punts PIDI del
Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) (PRP2015/100)
4.Acceptar l'encàrrec de redacció del Projecte tècnic per a la instal·lació d'enllumenat públic en
un tram interurbà de la carretera GI-542 (carrer Major) d'Osor (PRP2015/96)
5.Adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d'animals de companyia a la comarca.
Adjudicació (PRP2015/92)
6.Aprovar l'encàrrec de gestió a SUMAR S.L. per a la contractació d'un/a professional per a la
prestació dels serveis d'acollida a nouvinguts a diferents municipis de la comarca dins el Pla
d'Integració Comunitària (PLIC) (PRP2015/98)
7.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
abreujat núm. 426/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat
per MARCOS ESTEBAN PLAZA (PRP2015/90)
83Pròrroga del contracte de manteniment del software i programari informàtic del servei del
Consell Comarcal i del servei de Gestió i Recaptació Tributària

CPPLE2014/6 Ordinària de 17 de març de 2015
1.Contracte del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Aprovació de l'expedient (PRP2015/136)
2.Imputació de les despeses per a l'ús i manteniment de la grua del Castell de Montsoriu a
l'empresa TEYCO (PRP2015/120)
3.Acceptació de la delegació de competències per la gestió del servei de deixalleria del
municipi de Massanes (PRP2015/119)
4.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs ordinari
núm. 83/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat per
MARIA TERESA PLANAS BOSCH, JOSEP MARIA CIURANA PLANAS, RICARD CIURANA
PLANAS i SALVADOR CIURANA PLANAS (PRP2015/108)
5.Pròrroga 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
(PRP2015/135)
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6.Addenda de pròrroga del Conveni d’1 de setembre de 2014, de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament
de Sant Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva, per a la gestió de l’Oficina Jove
de la Selva (PRP2015/134)
7.Aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i Hosa Hoteles, SL
per a la cessió de l’ús d’espais per a l’adquisició d’experiència formativa, en el marc dels
programes de foment de l’ocupació juvenil a Catalunya (PRP2015/133)
8.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per
al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/132)
9.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Maçanet de la
Selva per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia
(PRP2015/131)
10.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riudellots de la
Selva per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia
(PRP2015/130)
11.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia
(PRP2015/129)
12.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils per al servei
de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/128)
13.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Hostalric per al
servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/126)
14.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Breda per al
servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/125)
15.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Arbúcies per al
servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/124)
16.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Tossa de Mar per
al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/123)
17.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vidreres per al
servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/122)
18.Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències entre Consell Comarcal i
l’Ajuntament d’Arbúcies per a la prestació directa del Servei d’Atenció Domiciliària
(PRP2015/127)
19.Aprovar l'encomana de gestió a SUMAR S.L. per a contractacions de personal per Benestar
Social (PRP2015/121)
20.Aprovació de bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d'1 tècnic superior
(Assessor jurídic) per al Servei de Gestió Tributària i Cadastral (PRP2015/141)
21.selecció de 3 auxiliars administratius per al servei de gestió tributària i cadastral, en règim
de funcionaris interins (PRP2015/139)

CPPLE2014/7 Ordinària de 14 d’abril de 2015
1.Contracte de servei d'inspeccions a les activitats dels sistemes de sanejament gestionats pel
Consell Comarcal de la Selva. Aprovació de l'expedient (PRP2015/156)
2.Contracte de serveis de consultoria per a l'anàlisi i valoració de la corresponent relació de
llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva. Adjudicació (PRP2015/153)
3.Imposició d'una sanció a l'empresa TEYCO, SL per l'incompliment del termini d'execució de
les obres de consolidació de talussos i torres al sector est i sud del Castell de Montsoriu
(PRP2015/142)
4.Aprovació de bases i convocatòria per a la selecció de 3 Responsables administratius pel
Servei de Gestió Tributària i Cadastral com a funcionaris/àries interins/es (PRP2015/157)
5.Aprovació de bases i convocatòria per a la selecció d'1 Responsable de Cadastre pel Servei
de Gestió Tributària i Cadastral com a funcionari/ària interí/na (PRP2015/158)
6.Aprovació de bases i convocatòria per a la selecció de 2 administratius/ves de territori pel
Servei de Gestió Tributària i Cadastral, com a funcionaris/àries interins/nes (PRP2015/159)
7.Ratificació per la Comissió Permanent del ple de la resolució de presidència 2015P52 sobre
l'aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diferents
ajuntaments per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”
(PRP2015/149)
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8.Acceptar l'encàrrec de redacció del Projecte d'urbanització del carrer Ginesta del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva i de l'Estudi de Seguretat i Salut (PRP2015/162)
9.Encàrrec per la prestació del servei de gestió administrativa per a la tramitació d'un expedient
sancionador per infracció de les normes laborals (PRP2015/154)
10.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riells i Viabrea
per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia (PRP2015/161)
11.Aprovar el Projecte de gestió del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva per a l'any 2015
(PRP2015/155)
12.Aprovar el conveni tipus entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments amb servei
municipal de recollida selectiva per a la gestió dels convenis entre l'Agència de Residus de
Catalunya i els SIG d'Ecoembes i d'Ecovidrio (PRP2015/145)
13.Conveni entre el CAOC i el CCS en la prestació de serveis d'assistència tècnica a les
administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics a
través de la utilització de les TIC. Any 2015 (PRP2015/144)
14.Aprovació del conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell
Comarcal de la Selva per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Any 2015 (PRP2015/146)
15.Addenda de modificació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i el Consell Comarcal de la
Selva per a la consolidació i restauració de talussos i torres del castell de Montsoriu
(PRP2015/148)
16.Aprovació del Conveni de col·laboració i el seu annex entre el Consell Comarcal de la Selva
i <<nom de l'empresa>> per a l'adquisició d'experiència professional en empreses en el marc
del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per
l'Ocupació regulat per l'ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, modificada per l'ordre
EMO/251/2014, de 4 d'agost (PRP2015/150)
17.Aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Maçanet de la Selva, per a la realització d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi” (PRP2015/160)
18.Aprovar les addendes de pròrroga dels convenis entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
i el Consell Comarcal de la Selva relatius a l'encàrrec de gestions de l'Oficina Comarcal
d'Habitatge i el programa de mediació per al lloguer social. (PRP2015/163)
19.Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i l'Associació Montseny-Guilleries per a la
prestació directa del servei de transport adaptat als usuaris de la comarca fins el centre ubicat a
Arbúcies (PRP2015/164)
20.Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el departament de Benestar Social i Família i el Consell
Comarcal de la Selva en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012 (PRP2015/165)
21.Senyalització de la ruta d'enllaç entre el nucli urbà de Gualba i la ruta de la Tordera i riera
d'Arbúcies (PRP2015/143)
22.Aprovar el conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal de la Selva pel
finançament de la gestió i la prestació del servei de sanejament del sistema de Can Fornaca
(TM Riudarenes) i Maçanet Residencial (TM Maçanet de la Selva) (codi CV15000015)
(PRP2015/166)
23.Acceptació de la delegació de competències en matèria de gestió del servei integral de
recollida de residus i neteja viària de Sils (PRP2015/167)

CPPLE2014/8 Ordinària de 28 d’abril de 2015
1.Selecció de 24 administratius per al servei de gestió tributària i cadastral (PRP2015/173)
2.Acceptar l'encàrrec de la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut de la
repavimentació de la carretera de Sant Dalmai a Brunyola, 2a FASE (PRP2015/170)
3.Increment del cànon de disposició i modificació de l'ordenança fiscal T-07 (PRP2015/171)
4.Aprovació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de
la Selva per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica
als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i
transport escolar per a l'any 2015 (PRP2015/176)
5.Aprovació de les addendes als convenis de serveis socials 2015 (PRP2015/172)
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6.Acceptació dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos
ajuntaments de la comarca pel servei d'Acollida i Alfabetització (PRP2015/174)
7.Disposar l’adhesió del Consell Comarcal de la Selva al protocol d’execució de les diligències
de llançament als partits judicials de Catalunya (PRP2015/175)

CPPLE2014/9 Ordinària de 5 de maig de 2015
1.Recurs contenciós administratiu (procediment abreujat 121/2015) interposat per URBASELVA
SL contra la liquidació en concepte d'IIVTNU 2014 i la resolució desestimatòria del r. reposició
(expedient adm. 000018/2015) (PRP2015/178)
2.Contracte de serveis de veterinària del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva. Aprovació de
l'expedient (PRP2015/180)
3.Contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, i
manteniment pels equips d'impressió multifunció de diferents dependències del Consell
Comarcal. Aprovació de l'expedient. (PRP2015/181)

CPPLE2014/10 Extraordinària de 12 de maig de 2015
1.Requeriment de documentació a l'empresa CADAGUA, SA per tal de procedir a la revisió
anual del compliment del contracte administratiu pel servei d'explotació, conservació i
manteniment dels sistemes de sanejament de les EDARs gestionades pel Consell Comarcal de
la Selva (PRP2015/187)
2.Aprovació del Pla de gestió de residus municipals, neteja viària i neteja de platges del
municipi de Blanes per a l'any 2015 (PRP2015/186)
3.Sol·licitud de subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL) 2015 (PRP2015/185)
4.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs ordinari
172/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat per Maria
Mercedes Duran Rossello, Maria Glòria Duran Rossello i Maria Duran Rossello i acceptar
l'encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/182)
5.Acord de la Comissió Permanent del Ple de finalització d'un expedient de revocació d'un acte
administratiu d'adjudicació en venda directa d'un immoble en un expedient executiu
(PRP2015/183)
6.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
abreujat núm. 386/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat
per NATALIA KASHKINA i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica efectuat per l'Ajuntament de
Lloret de Mar (PRP2015/184)
7.Cessió del contracte per a l’adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d’animals de
companyia a la comarca (PRP2015/189)
8.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Caldes de
Malavella per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia
(PRP2015/188)
9.Sol•licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones adscrit al departament de Benestar
Social i Família per a la elaboració d’un Pla de polítiques de dones. Any 2015 (PRP2015/192)

CPPLE2014/11 Ordinària de 19 de maig de 2015
1.Contracte de servei del Transport Adaptat. Aprovació de l'expedient (PRP2015/200)
2.Contracte del Servei d'Atenció a Domicili. Adjudicació (PRP2015/194)
3.Modificació del/la responsable del contracte del servei de correspondència (PRP2015/190)
4.Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per TEYCO, SL contra l'acord de la
Comissió Permenent del Ple de 17 de març de 2015 d'imputació de les despeses per a l'ús i
manteniment de la grua del Castell de Montsoriu (PRP2015/191)
5.Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de la Selva per al finançament de les
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competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar
de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament, per al curs 2014-2015
(PRP2015/195)
6.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de Selva i el Centre de
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a la incorporació com a punt de la Xarxa
PIDI (PRP2015/197)
7.Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu per al servei de comptabilitat energètica de l'Agència Comarcal de l'Energia
(PRP2015/198)
8.Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Creamed (xarxa de vivers d'empreses de l'Euroregió Pirineus
Mediterrània) (PRP2015/196)
9.Sol·licitud de subvenció per a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local
en l’àmbit cultural-creatiu 2015 (PRP2015/202)
10.Sol·licitud de compatibiitat de la Sra. Esther Mas Marquès(PRP2015/199)
11.Liquidació de l'explotació de la Planta de Compostatge de la Selva. Exercici 2014
(PRP2015/203)
12.Bases que regiran el procés de selecció per concurs-oposició d'un especialista informàtic
amb caràcter de funcionari interí (PRP2015/207)
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
El president dòna compte de les resolucions de gerència següents:
2015/215

16/02/2015

Contracte menor de serveis d'impressió d'un magnètic per a la difusió del
telèfon d'atenció ciutadana de NORA, SA

2015/216

16/02/2015

Contracte menor de serveis per el control inicial de la deixalleria de Riells
i Viabrea

2015/217

16/02/2015

Procediment sancionador conta Anglès Tèxtil, SA d’Anglès per
incompliment de les condicions d’abocament a la xarxa de sanejament.
Declaració de caducitat.

2015/218

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Jaume Andreu Tamareu.

2015/219

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Brígida Nacimiento Candela.

2015/220

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Naima Moulay.

2015/221

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Antonio Martín Fernández.

2015/222

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ma. Dolors Mateo Cabrerizo.

2015/223

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Antonia Jiménez Rodríguez.

2015/224

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Íngrid Jazmín Malatesta Betancourth.

2015/225

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Amal El Jaarani.

2015/226

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Raquel Navarro Fernández.

2015/227

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Josep Barroso Carretero.

2015/228

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Roberto Salas Fernández.

2015/229

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Yolanda Mas Muñoz.

2015/230

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Monica González González.

2015/231

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Joaquim Padrosa Parés.

2015/232

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montse Carrillo Díaz.

2015/233

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Faouzia Angouri.

2015/234

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Isabel Rodriguez Rodriguez.

2015/235

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Francisca García Sandez.
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2015/236

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Latifa Marouan.

2015/237

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Latifa Marouan.

2015/238

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. El Mokhtar Bouziane.

2015/239

17/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Josefa Rocío Vázquez Sánchez.

2015/240

18/02/2015

Bestreta Ajuntament Hostalric

2015/241

18/02/2015

Inici d’expedient sancionador per infraccions en matèria d’aigües contra
Anglès Tèxtil, SA d’Anglès.

2015/242

18/02/2015

Servei de TAD. Constància Hervàs García

2015/243

18/02/2015

Contracte menor de serveis per a l'adequació del Servei de Benestar
Social a la normativa de protecció de dades

2015/244

18/02/2015

Subvenció de TAD. Rafaela Belizón Gil.

2015/245

18/02/2015

Subvenció de TAD. Soledad Camon Beltran.

2015/246

18/02/2015

Subvenció de TAD. Isabel Garcia Bocanegra.

2015/247

18/02/2015

Subvenció de TAD. Rosa Delemus Bernatallada.

2015/248

18/02/2015

Subvenció de TAD. Joaquim Pujades Vila.

2015/249

18/02/2015

Servei de TAD. Eduardo Cáceres Zache.

2015/250

18/02/2015

Servei de TAD. Juan Fernández Ortega.

2015/251

18/02/2015

Servei de TAD. José Pérez Gotarra.

2015/252

18/02/2015

Servei de TAD. Rosa Puig Masmiquel.

2015/253

18/02/2015

Servei de TAD. Encarnación Puig Planas.

2015/254

18/02/2015

Servei de TAD. Amparo López Moreno.

2015/255

18/02/2015

Servei de TAD. Dolors Albó Camps.

2015/256

18/02/2015

Servei de TAD. Carmen Gómez Molina.

2015/257

18/02/2015

Servei de TAD. Núria Casas Roura.

2015/258

18/02/2015

Servei de TAD. Montserrat Serrano Julbé.

2015/259

18/02/2015

Servei de TAD. Pilar Prat Bayés.

2015/260

18/02/2015

Servei de TAD. Carme Masferrer Basas.

2015/261

18/02/2015

Servei de TAD. Jordi Garriga Bernades,i Maria Vilagran.

2015/262

18/02/2015

Servei de TAD. Asunción López García i Luís Baús Maspera.

2015/263

18/02/2015

Servei de TAD. Josep Capdevila i Maureen Cecilia Brophy.

2015/264

18/02/2015

Servei de TAD. Carme Montsant Clopés.

2015/265

18/02/2015

Servei de TAD. Rita Miralpeix Moragas.

2015/266

18/02/2015

Servei de TAD. Marcelina Faure Guiu.

2015/267

18/02/2015

Servei de TAD. Julio Agea del Barco.

2015/268

18/02/2015

Servei de TAD. Ramona Masferrer Crous.

2015/269

18/02/2015

Servei de TAD. Antonio Moreno Castellano.

2015/270

18/02/2015

Servei de TAD. Antonio Lucena Carrasco.

2015/271

19/02/2015

Servei de TAD. Dolores Izquierdo Sánchez.

2015/272

19/02/2015

Servei de TAD. Enriqueta Bartolí Sau.
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2015/273

19/02/2015

Servei de TAD. Consuelo Calero Fernández.

2015/274

19/02/2015

Servei de TAD. Edelgard Charlotte Pietrich.

2015/275

19/02/2015

Servei de TAD. Rosa Pérez Galbany.

2015/276

23/02/2015

Contracte menor de serveis d'assistència d'enginyeria en el projecte
d'ampliació i reforma de la seu principal del Consell Comarcal de la Selva.

2015/277

24/02/2015

Sol•licitud de realització de vacances, compactació de lactància i gaudi
d'un permís sense sou de la Sra. Marta Caballé Gispert

2015/278

24/02/2015

Contracte menor de subministrament d'elements comunicatius per als
contenidors de fracció resta de Massanes

2015/279

24/02/2015

Servei de TAD. Ramona Mahugo Alcántara.

2015/280

24/02/2015

Servei de TAD. Tomasa Vélez Méndez.

2015/281

24/02/2015

Servei de TAD. Bienvenida Ruiz Acosta.

2015/282

24/02/2015

Servei de TAD. Vicente González Alabance i Encarnación Justo.

2015/283

24/02/2015

Servei de TAD. Maria Bordonado Tomás i Esteba Baró Soldevilla.

2015/284

24/02/2015

Servei de TAD. Joaquima Bahi Puig i Jordi Viñolas Casas.

2015/285

24/02/2015

Servei de TAD. Irene Moreno Zamora.

2015/286

24/02/2015

Servei de TAD. José Pérez Gotarra.

2015/287

24/02/2015

Servei de TAD. Pedro Díaz Martínez.

2015/288

24/02/2015

Aprovació nòmina del mes de Febrer

2015/289

26/02/2015

Servei de TAD. Montserrat Serrano Julbé. Correcció d'errors.

2015/290

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003072

2015/291

27/02/2015

Contracte menor de pròrroga del contracte de manteniment del software i
programari informàtic

2015/292

27/02/2015

Contracte menor de subministrament de 4 impressores portàtils tèrmiques
per a la impressió de sancions de trànsit

2015/293

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003073

2015/294

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003078

2015/295

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003553

2015/296

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003558

2015/297

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003560

2015/298

27/02/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0003561

2015/299

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ourchia Attaf.

2015/300

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Carmen Vicens Mega.

2015/301

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Iuliana Lica Dumitran.

2015/302

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ahmed Said.

2015/303

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Zahia El Moussati.

2015/304

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Farners Valls Oliver.

2015/305

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Farners Valls Oliver.

2015/306

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ismala Sow.

2015/307

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ismala Sow.
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2015/308

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Omar Maftouh.

2015/309

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Miguel Buñuelo Guerrero.

2015/310

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Sofian El Morabet.

2015/311

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Joaquin Martínez Duque.

2015/312

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Susana Escribano Díaz.

2015/313

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Sònia Corbacho Pacheco.

2015/314

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Sònia Corbacho Pacheco.

2015/315

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Margarita Gloria Romero Llaveria.

2015/316

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Pilar Mimbrera Grimaldo.

2015/317

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Gariba Al Yassini.

2015/318

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Adriana Radua Serrat.

2015/319

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Emilia Roura Gubau.

2015/320

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Bernardo Cortés Fernández.

2015/321

27/02/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Alicia Álvarez Pueyo.

2015/322

02/03/2015

Extinció de la relació de serveis per renúncia voluntària

2015/323

02/03/2015

Contracte menor de serveis per a impartir la formació professionalitzadora
del programa Joves per l'Ocupació

2015/324

03/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Josefa Raset
Bruguera.

2015/325

03/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Antonio Doltra
Pascual.

2015/326

03/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Victoriana Beteta
Heredia.

2015/327

03/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Josefa Lladó Llaona.

2015/328

03/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Felipe Pérez Cortés.

2015/329

04/03/2015

Inici d'un expedient
000005/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/330

04/03/2015

Inici d'un expedient
000006/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/331

04/03/2015

Inici d'un expedient
000007/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/332

04/03/2015

Inici d'un expedient
000008/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/333

04/03/2015

Contracte menor de subministrament de compra de paper SICER pel
Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva

2015/334

04/03/2015

Inici d'un expedient
000009/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/335

04/03/2015

Inici d'un expedient
000010/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/336

04/03/2015

Inici d'un expedient
000712/2015)

sancionador

amb proposta

de sanció (núm.

2015/337

04/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000073/2014)
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2015/338

05/03/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Joaquin Xifra
Campeny.

2015/339

05/03/2015

Imposició de sanció tributària (núm. 000072/2014)

2015/340

05/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003415/2014)

2015/341

05/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003633/2014)

2015/342

05/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003791/2014)

2015/343

06/03/2015

Resolució sense contingut generada per error

2015/344

06/03/2015

Liquidació del retorn de cànon del Consell Comarcal de la Selva per a
l’any 2013.

2015/345

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003789/2014)

2015/346

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003782/2014)

2015/347

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003567/2014)

2015/348

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 00070/2015)

2015/349

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000052/2015)

2015/350

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000055/2015)

2015/351

06/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000083/2015)

2015/352

09/03/2015

Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2015/353

09/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000053/2014)

2015/354

09/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000055/2014)

2015/355

09/03/2015

Rectificació nòmina mes de febrer

2015/356

09/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000058/2014)

2015/357

09/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000069/2014)

2015/358

10/03/2015

Ampliació de la jornada laboral a 40 hores setmanals del tècnic informàtic
David Gubern Magem

2015/359

10/03/2015

Bestreta a l'Ajuntament de la Cellera de Ter

2015/360

10/03/2015

Bestreta a l'Ajuntament de Breda

2015/361

10/03/2015

Liquidació de drets a favor de l'Ajuntament de blanes respecte als imports
de les sancions imposades en matèria de residus. Segon semestre 2014.

2015/362

11/03/2015

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.

2015/363

12/03/2015

Contracte pel tractament de la desinsectació i desratització a les
dependències del magatzem del Consell Comarcal de la Selva - Període
Abril 2015 - Març 2016

2015/364

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0040838

2015/365

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038480

2015/366

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038486

2015/367

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039621

2015/368

13/03/2015

Bestreta Ajuntament de Santa Coloma de Farners

2015/369

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0042351

2015/370

13/03/2015

Bestreta a l'Ajuntament d'Hostalric

2015/371

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039620
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2015/372

13/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039648

2015/373

13/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Fausta Serrano
Serrano.

2015/374

13/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. José Subirats Rafart.

2015/375

13/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Enriqueta Tornés
Turon.

2015/376

16/03/2015

Sol•licitud de bestreta ordinària de la Sra. Montse Codina Rivero

2015/377

16/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Antonio Hernández
Sánchez.

2015/378

16/03/2015

Repartiment de les bestretes i primer pagament del retorn del cànon per a
l'exercici 2015

2015/379

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000223/2015)

2015/380

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Cristina del Barrio Anjauma.

2015/381

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ma. Blanca Luz Rodríguez.

2015/382

16/03/2015

Imposició de sanció tributària (núm. 000221/2015)

2015/383

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Marcela Moreno Ferrer.

2015/384

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000219/2015)

2015/385

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Manuel Moron Escribano.

2015/386

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Rachid Laamimech.

2015/387

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Emmanuel Santiago.

2015/388

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Francisco Orellana Cárdenas.

2015/389

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Veronica Ruiz Díaz.

2015/390

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000213/2015)

2015/391

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Jorge Giménez Puertas.

2015/392

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Lluís Estatuet Oliveras.

2015/393

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Khira Asbai.

2015/394

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Encarna Cordobés Millan.

2015/395

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000147/2015)

2015/396

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Hassan Moubarik.

2015/397

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Imane Dahman.

2015/398

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Nelly Naranjo Acosta.

2015/399

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Zoulikha Farchich.

2015/400

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Dimas Oliva Oliva.

2015/401

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000078/2015)

2015/402

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Mercedes Torres Esteves.

2015/403

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Mercedes Gómez Toro.

2015/404

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ana Maria Cruz Llobet.

2015/405

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Ferrer Cara.

2015/406

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000077/2015)

2015/407

16/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Rkia Bouzid.
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2015/408

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000046/2015)

2015/409

16/03/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000133/2015)

2015/410

17/03/2015

Excedència forçosa de la Sra. Carme Benages Cort

2015/411

18/03/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000872/2015)

2015/412

18/03/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000873/2015)

2015/413

18/03/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0040841

2015/414

18/03/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000874/2015)

2015/415

18/03/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000875/2015)

2015/416

19/03/2015

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2015/417

19/03/2015

Contracte menor de serveis per a la neteja exterior i interior dels vehicles
del Consell Comarcal de la Selva.

2015/418

19/03/2015

Contracte menor de serveis per a la realització del transport dels grups
escolars que han sol•licitat la visita al Parc Mediambiental de la Selva.

2015/419

20/03/2015

Sol•licitud de la Sra. Montserrat Llorente per la realització de permisos
retribuïts i d'una excedència voluntària per la cura de fills.

2015/420

23/03/2015

Reducció de jornada de la Sra. Raquel Ruiz Llopart

2015/421

23/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Baba Traore.

2015/422

24/03/2015

Sol•licitud d'excedència voluntària de la Sra. Maria del Mar Molas Alimany

2015/423

24/03/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0006673

2015/424

25/03/2015

Sol•licitud de reducció de jornada de la Sra. Marta Mas Puente

2015/425

25/03/2015

Aprovació de la nòmina del mes de març.

2015/426

25/03/2015

Sol•licitud de reducció de jornada de la Sra. Esmeralda Guirado per la
cura de fills

2015/427

26/03/2015

Sol•licitud d'ampliació de jornada de la Sra. Agnès Barroso Boixader

2015/428

27/03/2015

Desestimar la sol·licitud de T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU de devolució
de l'aval definitiu dipositat en el marc del procediment de contractació de
la cessió de la llicència d'ús de softwatre i del servei de manteniment de
software i programari del Consell Comarcal i del servei de Gestió
Tributària i Cadastral

2015/429

27/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Marina Rado Roig.

2015/430

27/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Araceli Marin Ruiz.

2015/431

30/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Joel Blas Ciurana.

2015/432

30/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Nadia Tosas
Waclawek.

2015/433

30/03/2015

Servei d'Ajut a Domicili. Programa de Dependència. Lorenzo Suy Isach.

2015/434

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Josefina Lasheras Ribe.

2015/435

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Carmen Caños Agell.

2015/436

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Jordi Riera Rabionet.

2015/437

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Araceli Rodríguez Mejias.

2015/438

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Susana López Sánchez.

2015/439

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Salvador Cladellas Angelet.
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2015/440

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Juan Antonio Alcántara.

2015/441

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Eva Maria Farre de la Fuente.

2015/442

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Abdenbi Askhira.

2015/443

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Antoni Muñoz Campos.

2015/444

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Antoni Muñoz Campos.

2015/445

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Abdelhafid Itrane.

2015/446

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Belén Romero Sánchez.

2015/447

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Cristina Vázquez Jimeno.

2015/448

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Isabel Romero Lafuente.

2015/449

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Isabel Baena García.

2015/450

31/03/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Saray López Aguilar.

2015/451

08/04/2015

Resolució provisional d'aspirants admesos i exclosos

2015/452

08/04/2015

Contracte menor de serveis d'assistència jurídica i suport administratiu i
tècnic per la resolució de recursos i reclamacions interposats contra actes
administratiu en via de constrenyiment

2015/453

08/04/2015

Modificació de la jornada laboral del Sr. Joan Navarro Caballero.

2015/454

10/04/2015

Avançament nòmina mensual a la Sra. Cinta Queralt Martínez.

2015/455

10/04/2015

Restabliment de la jornada laboral de la Sra. Cristina Masó Ferrer

2015/456

13/04/2015

Bestreta Ajuntament de Breda

2015/457

13/04/2015

Contracte de serveis a l'empresa ABS Informàtica SL pel tema del
manteniment de les aplicacions informàtiques vigent entre 01-01-2015
fins a 31-12-2015

2015/458

13/04/2015

Imposició de sanció tributària (núm. 003572/2014)

2015/459

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003769/2014)

2015/460

13/04/2015

Imposición sanción tributaria (núm. 000087/2015)

2015/461

13/04/2015

Imposició de sanció tributària (núm. 003779/2014)

2015/462

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 003794/2014)

2015/463

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000071/2015)

2015/464

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 00395/2015)

2015/465

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000403/2015)

2015/466

13/04/2015

Imposició sanció tributàra (núm. 000403/2015)

2015/467

13/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000435/2015)

2015/468

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ana Maria Vinadé Coma.

2015/469

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Lourdes Riera Coll.

2015/470

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Carlos Febrer Moreau.

2015/471

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ana Maria Vinadé Coma.

2015/472

14/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000065/2014)

2015/473

14/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000064/2014)

2015/474

14/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000068/2014)

2015/475

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Gonzalo Galán Mena.
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2015/476

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Said Jouhari.

2015/477

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Francisco Coca Cara.

2015/478

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Abdelkadel Echaref Haouari.

2015/479

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Purificación Arias Pizarro.

2015/480

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Laura Llobera Martínez.

2015/481

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Jorge Sánchez Muñoz.

2015/482

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Joan Vilosa Sánchez.

2015/483

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Abdelghani Gralla.

2015/484

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Angela Pulido Simon.

2015/485

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. El Mokhtar Bouziane.

2015/486

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Jessica Alonso Cubias.

2015/487

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Verònica González Bustos.

2015/488

14/04/2015

Ajuts ecòmics d'urgència social. Verònica González Bustos.

2015/489

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. José Manuel Peña Fernández.

2015/490

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Pedro Sais Sais.

2015/491

14/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Yan Wu.

2015/492

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Yan Wu.

2015/493

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Lidia Catalina Soto Gatica.

2015/494

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Juana Ávila Molina.

2015/495

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ramon Aguilera Cortés.

2015/496

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Dolores Cancho Rodríguez.

2015/497

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Lourdes Ortiz Tomas.

2015/498

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ana Moreno García.

2015/499

15/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Oscar Cortés Martín.

2015/500

15/04/2015

Bestreta ajuntament d'Hostalric

2015/501

15/04/2015

Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2015/502

16/04/2015

Contracte menor de subministrament per a l'adquisició d'una taula
quirúrgica per al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS)

2015/503

16/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041491

2015/504

16/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041497

2015/505

16/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041206

2015/506

16/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0042353

2015/507

20/04/2015

Sol•licitud de bestreta ordinària de la Sra. Esther León Martín

2015/508

20/04/2015

Procediment sancionador contra FRISELVA, SA de Riudellots de la Selva
per incompliment de les condicions d'abocament

2015/509

20/04/2015

Procediment sancionador contra PRODUCTOS CONCENTROL, SA de
Riudellots de la Selva per incompliment de les condicions d'abocament

2015/510

21/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Dolores Mas Bayés.

2015/511

21/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Dolores Martori
Estapé.
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2015/512

21/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Aida Sara.

2015/513

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000008/2015)

2015/514

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000009/2015)

2015/515

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000007/2015)

2015/516

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000006/2015)

2015/517

22/04/2015

Imposicio sanció tributària (núm. 000005/2015)

2015/518

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000005/2015)

2015/519

22/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000003/2015)

2015/520

23/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000086/2015)

2015/521

23/04/2015

Reconeixement de serveis prestats a efectes de reconeixement de
triennis.

2015/522

23/04/2015

Imposició sanció tributària (000068/2015)

2015/523

23/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000383/2015)

2015/524

23/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000402/2015)

2015/525

23/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000427/2015)

2015/526

23/04/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000433/2015)

2015/527

23/04/2015

Imposició de sanció tributària (núm. 000437/2015)

2015/528

24/04/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000011/2015)

2015/529

24/04/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000012/2015)

2015/530

24/04/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 001155/2015)

2015/531

24/04/2015

Aprovació de la nòmina del mes de març

2015/532

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Manuel López Pérez.

2015/533

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Eva Amorós Missé.

2015/534

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Cristina Lara Ortiz.

2015/535

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. El Mokhtar Maaroufi.

2015/536

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Isabel Rodríguez Rodríguez.

2015/537

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Pilar González Castelló.

2015/538

27/04/2015

Contracte menor de subministrament per la instal•lació i llicència de
Microsoft Exchange 2013

2015/539

27/04/2015

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos

2015/540

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Halima Laaouni.

2015/541

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Hanane Kharbouchi.

2015/542

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Futa Saidy.

2015/543

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Luz Eneida Cortés Cardona.

2015/544

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Zhora Ziyati.

2015/545

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Francisca Anreus Bautista.

2015/546

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Sandra Patricia Salamanca Gálvez.

2015/547

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Núria López Moya.

2015/548

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Alexandra Alaso Pérez.
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2015/549

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Rosa Giménez Orive.

2015/550

27/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Joaquim Padrosa Pares.

2015/551

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Marta Torres Muñoz.

2015/552

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Rosalia Reverter Forca.

2015/553

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Fatoumata Sibideh.

2015/554

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montse Cano.

2015/555

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Abdellatif Dakir El Yousseffi.

2015/556

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Verdaguer Andrés.

2015/557

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Verdaguer Andrés.

2015/558

28/04/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Verdaguer Andrés.

2015/559

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Aida Sara.

2015/560

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Ana Francisca
Landeira García.

2015/561

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Antonio Diaz Pérez.

2015/562

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Montserrat Estapé Pons.

2015/563

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Perfecta Redondo Algaba.

2015/564

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Josep Quer Güell.

2015/565

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Roser Ripoll Cornellà.

2015/566

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Roberto Paulozzo Martínez.

2015/567

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Lydie Martin Verdin.

2015/568

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. José Ramos Pérez.

2015/569

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Francisca Marrupe Gironès.

2015/570

28/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de dependència. Àngela Parés Torrent.

2015/571

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. José Rabaneda Martínez.

2015/572

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Salvadora Martín Verdaguer.

2015/573

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. ISabel Romera Lafuente.

2015/574

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Ma. Carmen Giménez Marin.

2015/575

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Josefa Cuesta Macho.

2015/576

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Lydie Martin Verdin.

2015/577

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Juan Ros Abalo.

2015/578

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Júlia Castellón López.

2015/579

29/04/2015

Servei d'ajut a domicili. Said El Bormaki.

2015/580

29/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0001796

2015/581

29/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0001230

2015/582

29/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0001220

2015/583

29/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0001235

2015/584

29/04/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0001218

2015/585

29/04/2015

Sol•licitud d'excedència voluntària de la Sra. Glòria Vila Casellas

2015/586

29/04/2015

Aprovació Pla anual de vacances. Any 2015.
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2015/587

30/04/2015

Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0005289

2015/588

04/05/2015

Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 001219/2015)

2015/589

05/05/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000875/2015)

2015/590

05/05/2015

Imposició sanció tributària (núm. 000010/2015)

2015/591

06/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041211

2015/592

06/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0003561

2015/593

06/05/2015

Bestreta Ajuntament de Breda

2015/594

07/05/2015

Contracte menor de serveis per al cicle de dos auditories de seguiment i
una auditoria de renovació del sistema de gestió ambiental implantat al
Consell Comarcal de la Selva

2015/595

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Antonio Amador Fernández.

2015/596

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Elena Pirvu.

2015/597

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ma. Josefa Peláez Rodríguez.

2015/598

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Aurora Román Sola.

2015/599

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Juan Antonio López Gómez.

2015/600

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Mireia Rius Martínez.

2015/601

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Marta Kamila Dubiel.

2015/602

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Encarnación Beltran del a Cruz.

2015/603

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Lidia Catalina Soto Gatica.

2015/604

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Juan Carlos Mimbrera Grimaldo.

2015/605

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Kawtaar Jamaa.

2015/606

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Isabel de los Ángeles Flores Gutiérrez.

2015/607

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Marilia Trindade Fernandes.

2015/608

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Zoulikha Farchich.

2015/609

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Luminita Calafeteanu.

2015/610

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Mercedes Torres Esteves.

2015/611

08/05/2015

Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
Productos Concentrol, SA de Riudellots de la Selva

2015/612

08/05/2015

Ajuts econòmics d'urgència social. Ingrid Mogollon Fredicsen.

2015/613

12/05/2015

Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
Lyotek Liofilizados Girona, SL de Riudellots de la selva

2015/614

12/05/2015

Pagament de la segona bestreta del retorn de cànon per a l'exercici 2015

2015/615

12/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0003553

2015/616

13/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Dolores Borrell Matas.

2015/617

13/05/2015

Servei d'ajut a
Fernández Saez.

2015/618

13/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Teresa Felip Dorca.

2015/619

13/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Arturo Capdevila
Font.

2015/620

13/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Dolores Vela Roig.

domicili.

Programa

de

Dependència.
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Purificación

2015/621

13/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Rosario Losada
Moreno.

2015/622

13/05/2015

Sol•licitud d'un permís no retribuït del Sr. Joan Navarro Caballero

2015/623

14/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Jon Dumitrel Aioanei.

2015/624

15/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Lourdes Riera Coll.

2015/625

15/05/2015

Bestreta a l'Ajuntament d'Arbúcies

2015/626

15/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Programa de Dependència. Maria Garrido
Moreno.

2015/627

15/05/2015

Bestreta Ajuntament d'Hostalric

2015/628

18/05/2015

Bestreta a l'Ajuntament de Vidreres

2015/629

18/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Maureen Cecilia Brophy Ridley.

2015/630

18/05/2015

Contracte menor de serveis per a la implantació del servei de
comptabilitat energètica

2015/631

18/05/2015

Bestreta a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar

2015/632

18/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Joaquim Borrell López.

2015/633

18/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Maria Rosa Bergada Roca.

2015/634

18/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Roser Crous Triador.

2015/635

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Francesca Lozano Fernández.

2015/636

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Vanesa Pérez Jordan.

2015/637

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Antonio Ramírez Begara.

2015/638

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Beatriz Hernández Carrillo.

2015/639

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Manuela Hidalgo Murillo.

2015/640

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Enriqueta Baranera Soler.

2015/641

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041495

2015/642

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Josep Subiranas Rafart.

2015/643

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Josep Turon Falgueras.

2015/644

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039632

2015/645

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Maria del Mar Libero Rodríguez.

2015/646

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Montserrat Montoliu Casau.

2015/647

19/05/2015

Bestreta a l'Entitat de la Junta de Compensació La Goba

2015/648

19/05/2015

Servei d'ajut a domicili. Dolores Serrà Mont.

2015/649

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0023035

2015/650

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0026197

2015/651

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038196

2015/652

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038995

2015/653

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039757

2015/654

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041143

2015/655

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039759

2015/656

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0038483

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

ee71087648f84acdbb380bd433350dc3001

2015/657

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039656

2015/658

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-0044160

2015/659

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-0044996

2015/660

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0039154

2015/661

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-002861

2015/662

19/05/2015

Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0016177

2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
El president dòna compte de les resolucions de presidència següents:
2015/23

23/02/2015

Ajut per a la organització dels Premis Recvll. Any 2015

2015/24

23/02/2015

Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i adolescents

2015/25

24/02/2015

Ajut a l'ajuntament de Maçanet de la Selva per organitzar la Festa del Roser.
Any 2015

2015/26

24/02/2015

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a l'any 2015

2015/27

25/02/2015

Subvenció pel programa salut i crisi 2015-2016 de Dipsalut de la Diputació de
Girona

2015/28

25/02/2015

Liquidació del Pressupost. Any 2014 (Aquesta Resolució se’n va donar compte
al Ple del 17 de març de 2015)

2015/29

25/02/2015

Ampliació de la jornada laboral del Sr. Roberto Colina Cerdà per desenvolupar
el programa Salut i Crisis

2015/30

25/02/2015

Selecció d'un/a educador/a per substituir el període d'incapacitat temporal de
l'educadora titular de la plaça

2015/31

26/02/2015

Ajut a l'ajuntament de Riudellots de la Selva per a la compra de parades del
Mercat Ecològic de la Selva

2015/32

26/02/2015

Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella per a la compra de parades del
Mercat Ecològic de la Selva

2015/33

27/02/2015

Contractació de la Sra. Inès Esteve Montagut

2015/34

02/03/2015

Nomenament dels membres de la mesa per a la contractació del serveis de
consultoria per a l'anàlisi i valoració de la corresponent Relació de Llocs de
Treball del Consell Comarcal de la Selva

2015/35

03/03/2015

Aprovació de les modificacions del document de seguretat d'acord amb la llei
15/1999de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal

2015/36

03/03/2015

Contractació de la Sra. Damaris Fernández per substituir la treballadora Marta
Caballé Gispert

2015/37

04/03/2015

Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública de l'Associació de
Turisme la Selva, comarca de l'aigua

2015/38

04/03/2015

Adscripció de la Responsable Tècnica de Programes, Sra. Inés Esteve
Montagut, al programa “Joves per l’ocupació”

2015/39

05/03/2015

Substitució, per renúncia voluntària, del treballador Andrés Viñas Bastos, adscrit
al programa Treball i Formació de persones aturades, dins el projecte del
municipi de Vidreres (2014/PANP/SPO/0035/EX04)

2015/40

06/03/2015

Aprovació de la memòria tècnica del projecte i sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Girona. Pla de Monuments any 2015
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2015/41

06/03/2015

Serveis extraordinaris realitzats al Castell de Montsoriu pel personal de
manteniment

2015/42

06/03/2015

Adequació i senyalització dels senders locals del municipi de Vilobí d'Onyar.
Ruta Ribera de l'Onyar i ruta Pins de Can Picó i Ermita de Santa Margarida

2015/43

12/03/2015

Llicència d’obres menors en l’àmbit del CIM "la Selva" per a la realització de
moviments de terres diversos en una porció de la parcel·la 1 del sector.

2015/44

13/03/2015

Aplicació de retribucions i complements al Sr. Josep Cullell Escribano segons
RLT 2015.

2015/45

16/03/2015

Recuperació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 per part del personal de Serveis Mediambientals de la Selva
NORA, SA

2015/46

16/03/2015

Extinció de la relació de serveis per finalització del programa d'adscripció.

2015/47

17/03/2015

Pla pressupostari a mig termini 2016-2018 (marc pressupostari)

2015/48

17/03/2015

Conveni de Cooperació educativa amb la UdG i l’alumna Erika Yudermis
Rodríguez Berroa

2015/49

18/03/2015

Pagament ajuts i gratuïtats de menjador a l'empresa Eurest Catalunya, SLU.
Curs 2014/2015

2015/50

24/03/2015

Autorització del pagament de l'import reclamat per la UTE SAD LA SELVA,
SERSA y CLECE, SA en concepte d'interessos de demora derivats de diverses
factures relatives a la prestació del servei d'atenció domiciliària a la comarca.

2015/51

25/03/2015

Selecció d'un treballador social per substituir la Sra. Montserrat Llorente Álvarez

2015/52

26/03/2015

Aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Selva i diferents ajuntaments per al desenvolupament del projecte “Ruta de la
Tordera i riera d’Arbúcies”

2015/53

27/03/2015

Pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i
adolescents

2015/54

27/03/2015

Pagament ajuts i gratuïtats de menjador a l'empresa Eurest Catalunya, SLU.
Curs 2014/2015

2015/55

30/03/2015

Nomenament de secretari accidental durant el període del 8 al 13 d'abril de
2015, per gaudi de permís de compactació de lactància de la seva titular.

2015/56

31/03/2015

Contractació d'un servei especial de transport escolar per un alumne del CEE
Ventijol de Blanes. Curs 2014/2015

2015/57

01/04/2015

Nomenament de la Sra. Estel Sarra Alsina com a administrativa del servei de
gestió tributària i cadastral en règim de funcionaria interina.

2015/58

08/04/2015

Nomenament del Sr. Jordi Font Puig

2015/59

09/04/2015

Modificació de l’adscripció de la Responsable Tècnica de Programes, Inés
Esteve Montagut, al programa “Joves per l’ocupació”. Expedient JPO-58-2014

2015/60

10/04/2015

Contractació de la Sra. Íngrid Camps Vila per la substitució per excedència
forçosa de l'ocupant d'aquest lloc de treball.

2015/61

13/04/2015

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

2015/62

14/04/2015

Contractació de 4 persones dins del programa "Salut i Crisis" de Dipsalut.

2015/63

16/04/2015

Tercera pròrroga de la comissió de serveis a lloc de treball de Secretaria de
l’Ajuntament de Palafrugell per part del funcionari Marià Vilarnau Massa

2015/64

17/04/2015

Contractació d'un educador social en règim laboral temporal
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2015/65

21/04/2015

Ajut pel desenvolupament del Gran Premi Consell Comarcal de la Selva de Cros
2014/15

2015/66

21/04/2015

Dinamització dels parcs urbans de salut 2015

2015/67

22/04/2015

Ajut pel programa fem atletisme 2015

2015/68

22/04/2015

Ajut al programa fem atletisme 2015

2015/69

22/04/2015

Contractació d'un auxiliar administratiu dins del Programa "Salut i Crisis" de
Dipsalut.

2015/70

23/04/2015

Sol·licitud d’adjudicació d’habitatge a la comarca de la Selva per risc d’exclusió
residencial. Sr. Santiago López Villarín.

2015/71

24/04/2015

Comunicació de canvi de titularitat d'una activitat de magatzem per a la
distribució de mercaderies sol·licitada per TRANSXTAR, SL.

2015/72

24/04/2015

Contractació de la Sra. Raquel Ruiz Llopart

2015/73

27/04/2015

Conveni de cooperació educativa amb l'Institut Serrallarga per la realització de
pràctiques a les Oficines de Gestió Tributària de de Blanes i Lloret de Mar

2015/74

27/04/2015

Serveis extraordinaris realitzats pel Sr. Ignasi Cruz adscrit al Servei de Gestió
Tributària i Cadastral.

2015/75

28/04/2015

Ajut a l'associació de comerciants i empresaris d'Osor per a la fira del Senglar.
Any 2015

2015/76

30/04/2015

Desafectació de quatre equips multifunció

2015/77

30/04/2015

Contractació d'un treballador social per a substituir el període d'excedència
voluntària del titular de la plaça.

2015/78

30/04/2015

Modificació de crèdit per generació de crèdit núm. 1/2015

2015/79

04/05/2015

Llicència d'obres en l'àmbit del CIM "la Selva" per al condicionament de la zona
d'aparcament i oficina d'una activitat de lloguer de cotxes emplaçada a la
parcel·la 1 del sector.

2015/80

04/05/2015

TANCAMENT COMPROMÍS SOCIOEDUCATIU (COSE). Adriana Cristina
Stinga Enache

2015/81

04/05/2015

Sol·licitud de renovació del permís d'abocament amb camió cisterna de la Junta
de Compensació del Pla Parcial del sector Buixalleu representada pel Sr. Carlos
Gómez Rahola.

2015/82

04/05/2015

Tancament de compromís socioeducatiu per a les situacions de risc greu dels
infants i adolescents. Ismael i Adib Massaguer El Motaqi

2015/83

05/05/2015

Ajut a l'Associació del Via Crucis Vivent. Any 2015

2015/84

05/05/2015

Ajut a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar per a la fira-festa de la Botifarra Dolça. Any
2015

2015/85

05/05/2015

Ajut a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per a la Fira de Llet. Any 2015

2015/86

05/05/2015

Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de les aigües residuals
de l'Estació de Servei Riudarenes, SL a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2015/87

06/05/2015

Pagament ajuts i gratuïtats de menjador a l'empresa Eurest Catalunya, SLU.
Curs 2014/2015

2015/88

06/05/2015

Nomenament dels membres de la mesa del contracte de subministrament,
mitjançant arrendament sense opció de compra, i manteniment pels equips
d'impressió multifunció de diferents dependències del Consell Comarcal

2015/89

06/05/2015

Nomenament dels membres de la mesa per a la contractació del servei de
veterinària del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva.
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2015/90

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació alberg de
joventut Canyelles.

2015/91

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment
campament juvenil Els Oms.

2015/92

07/05/2015

Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones adscrit al departament
de Benestar Social i Família per a la elaboració d’un Pla de polítiques de dones.
Any 2015

2015/93

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies Can Mundet.

2015/94

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies Can Vandrell.

2015/95

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies Casal de Pau.

2015/96

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies El Corral de Mataró.

2015/97

07/05/2015

Resolució d’inici de procediment d’inspecció biennal de la instal·lació Granja
escola Can Masó.

2015/98

07/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies Mas Muxach.

2015/99

08/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies Can Massaguer.

2015/100

08/05/2015

Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació casa de
colònies La Mina.

2015/101

08/05/2015

Ajut a l'Ajuntament de Santa Coloma per a la organització de la Fira de la
Ratafia. Any 2015

2015/102

11/05/2015

Contractació d'un/a treballador/a social per a realitzar la substitució de la Sra.
Agnès Barroso Boixader.

2015/103

14/05/2015

Contractació de la Sra. Ariadna Peralta Lladó, com a tècnica de la Xarxa
d'Impulsors de Garantia Juvenil a Catalunya (EMO/381/2014), expedient
2015/XIMP/SPO/0028.

2015/104

14/05/2015

Ajut per a la organització de la XXII Mostra de teatre d'instituts públics de les
comarques gironines. Any 2015

2015/105

14/05/2015

Ajut a l'Associació Cultural Elèctric per a la organització del FADE. Any 2015

2015/106

20/05/2015

Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de les aigües residuals
de l'empresa Radiadores Cerezo, SA de Sant Feliu de Buixalleu a l'EDAR de
Sils- Vidreres.

d'inspecció

biennal

de

la

instal·lació

2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
1.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 258 de 5-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 111/2011
Recurrent : France Telecom España SA
Demandat : Ajuntament de Riudellots de la Selva
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
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dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
2.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 228 de 4-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 106/2011
Recurrent :France Telecom españa SA
Demandat : Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
3.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 178 de 13-02-2015
Procediment: Recurs ordinari 215/2011
Recurrent :Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament de Riudellots de la Selva
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
4.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 375 de 9-04-2015
Procediment: Recurs ordinari 262/2011
Recurrent : Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament de Caldes de Malavella
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
5.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 248 de 4-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 340/2011 i Acumulat 137/2012
Recurrent :Telefónica Mòviles España SAU
Demandat : A juntament de Brunyola
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
6.- Auto de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 16-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 410/2011
Recurrent : Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament d’Anglès
Decisió : Aclariment de la Sentència 137/2015 i ratifica l’anul.lació de l’art 5 de l’Ordenança
Reguladora de la Taxa per “ l’aprofitament del domini públic local per part d’empreses
explotadores de serveis d’interés general”, pel que fa referència a la regulació de l’import de la
Taxa.
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7.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 260 de 5-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 103/2012
Recurrent : Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament d’Arbúcies
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’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 371 de 9-04-2015
Procediment: Recurs ordinari 179/2012
Recurrent : Vodafone España SA
Demandat : Ajuntament de Blanes
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’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 261 de 5-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 153/2012
Recurrent :Vodafone España SA
Demandat : Ajuntament d’Arbúcies
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’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 388 de 9-04-2015
Procediment: Recurs ordinari 198/2012
Recurrent :Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament d’Anglès
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’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 262 de 5-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 201/2012
Recurrent : Telefónica Móviles España SAU
Demandat : Ajuntament de Blanes
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.
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12.- Sentència de la secció primera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm 229 de 4-03-2015
Procediment: Recurs ordinari 266/2012
Recurrent :France Telecom España SA
Demandat : Ajuntament de Blanes
Decisió : Estima el recurs d’apel.lació contra la Ordenança Fiscal de l’ajuntament relativa a la
Taxa per aprofitament especial del domini públic per part d’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 xarxes de subministrament de telefonia encara que siguin titulars del
dret d’ús, accés o interconnexió de les mateixes. Anul.la també els preceptes de l’Ordenança
que regulen l’import de la taxa.

2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat
a)Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Consell
Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 31 de març de 2013, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament establert
a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres documents
emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment
establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
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ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT

Número de factures pendents de pagar a 31-3-2015 que
incumpleixen el termini de pagament

Import
179.240,97€

34

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

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 31 de març de 2015, s’informa que NO COMPLEIX el termini de pagament establert a
l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres documents
emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment
establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
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ANNEX

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

Número de factures pendents de pagar a 31-03-2015 que
incumpleixen el termini de pagament

Import
935,08€

2

b)Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència a l’empresa
d’economia mixta, Serveis Mediambientals de la Selva, NORA
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sol·licita a l’empresa Serveis
Mediambientals de la Selva Nora, S.A l’Informe de Morositat del primer trimestre 2015.
Adjuntem quadre resum PMP (Termini de pagament) i PMPP (Termini de pagament pendent):

Vías de pago

Total Pagos

Otros medios de pagos

Total PMP

53,91

22,25

Pagos recibos domiciliados

238.192,38

66,66

Transferencia (a pagar)

322.799,34

97,01

TOTAL PAGOS REALIZADOS

561.045,63

84,12

TOTAL PAGOS PENDIENTES

102.320,33

78,17

TOTAL

663.365,96

83,20
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Primer apartat: Resum pagaments realitzats en el període
Periodo
Medio
de
Pago
(PMP)

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

(días)

Número de
pagos

Número de
Importe Total
pagos

Aprovisionamiento
y
otros gastos de explotación

84,12

92

Adquisiciones
de
inmovilizado
material
e
intangible

370,00

0

Pagos Realizados en el
Periodo

Sin desagregar
TOTAL

0,00

0

84,12

92

Importe Total

252.022,39

250

0,00

1

0,00

309.023,24

2.176,79

0

252.022,39

251

0,00
311.200,03

El segon apartat referent als interessos de demora pagats en el període no aplica a la societat.
Tercer apartat: Resum pagaments pendents de realitzar en el període

Periodo
Medio
de
Pago
Pendiente
(PMPP)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

(días)

Número de
pagos

Número de
Importe Total
pagos

Aprovisionamiento
y
otros gastos de explotación

78,17

13

Adquisiciones
de
inmovilizado
material
e
intangible

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

78,17

13

Facturas o Documentos
Justificativos Pendientes
de Pago al Final del
Periodo

Sin desagregar
TOTAL

Importe Total

13.973,30

13.973,30
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12

12

88.347,03

88.347,03

3.Propostes
3.1 Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal P-10: Preu públic
Transport Adaptat de la Comarca de la Selva (PRP2015/216)
Exp. núm.: 2014/555
Antecedents
L’ordenança fiscal P-10 regula l’activitat comarcal del transport adaptat. Aquest preu públic
es va aprovar en el ple del dia 17 de març de 2015. Posteriorment hem detectat que el
redactat per calcular el preu als ajuntaments pot portar a confusió i ser interpretat
erròniament. El redactat fa referència a preu per quilòmetres per trajecte, havent-hi diferents
trajectes. Per tant canviar el redactat i fer referència a preu per quilòmetre, evitarà possibles
errors d’interpretació. Aquest canvi en el redactat no suposa cap increment en el preu total a
pagar per part dels ajuntaments ni els particulars.
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.
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 l’Ordenança fiscal que a continuació es
relaciona, en els termes que consten a l’annex 1:
-

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
Pàgina1
Exp. núm.: 2015/490
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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. P-10: PREU PÚBLIC PER EL TRANSPORT 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 quilòmetres d’aquests trajectes. El preu és de 0,21€ per quilòmetre, amb una
bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira de rodes. En aquest cas el preu és de 0,17€ per
quilòmetre.
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
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.
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3.2
Aprovació de la creació de fitxers de dades personals titularitat del Consell
Comarcal de la Selva: fitxers del Servei de Benestar Social i fitxer de vídeo vigilància
(PRP2015/211)
Exp. núm.: 2010/1868
Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva disposa de diferents fitxers de dades de caràcter personal
creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats en
el Document de seguretat del Consell.
Amb efectes ú de gener de 2015 el Consell va assumir l’exercici de les funcions i la
prestació dels serveis que fins aquella data corresponien al Consorci de Benestar Social de
la Selva, Consorci que va quedar dissolt en la mateixa data. L’acord de dissolució del
Consorci preveia el traspàs de responsabilitat sobre les dades de caràcter personal dels
usuaris dels serveis de l’antic Consorci. Per aquests motius es fa necessària la creació de
fitxers de dades de caràcter personal d’usuaris de serveis del Servei de Benestar social.
Al mateix temps, a fi i efecte de millorar la seguretat de les seves instal·lacions, el Consell
Comarcal ha decidit la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància a espais de la seva
responsabilitat, motiu pel qual correspon crear un fitxer a l’efecte.
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de
creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general.
Un cop aprovada definitivament, la informació bàsica dels fitxers s’ha de notificar a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (art. 11.2.a de la Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades) per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics.
Fonaments de dret
-Llei 13/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
-RD 1720/2007, de 21 de desenbre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perosonal
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Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la creació de fitxers de dades personals titularitat d’aquest Consell, les
referències dels quals figuren a l’annex d’aquest acord.
El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal de la Selva, que adoptarà les mesures
tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat,
seguretat i integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les
persones afectades. Les mesures de seguretat s’aplicaran en funció del nivell de seguretat
de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures previstes en
el títol VIII del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. El detall d’aquestes
mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de l’Àrea de
Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva. Per a l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els afectats podran adreçar-se al Consell
Comarcal de la Selva o directament a l’Àrea de Benestar Social del Consell, segons s’indica
en cada cas.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita 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, 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.- Sol·licitar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la inscripció dels fitxers de
nova creació al corresponent registre.
Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ
FITXER Usuaris Servei Bàsic d’Atenció Social
1.- Nom del fitxer: Usuaris Servei Bàsic d’Atenció Social
2.- Finalitat i usos: Registre de les persones usuàries del Servei Bàsic d’Atenció Social. Organització,
atenció i seguiment de casos
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3.- Persones o col·lectius afectats: Persones ateses pel Servei Bàsic d’Atenció Social i terceres
persones relacionades amb els casos
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones
diferents de l’interessat, d’administracions públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, via telemàtica
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura, veu;
dades de salut; data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, dades familiars; allotjament/habitatge;
ingressos/rendes, subsidis/beneficis; formació i titulacions; lloc de treball
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials bàsics
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt

FITXER Usuaris SEAIA-SIFE
1.- Nom del fitxer: Usuaris EAIA
2.- Finalitat i usos: Registre d’usuaris del Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i del Servei
d’Integració Familiar en Família Extensa. Organització dels serveis, avaluació i seguiment de casos,
comunicació amb els usuaris
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones ateses per aquests serveis, els seus representants
legals, terceres persones relacionades directament amb les persones ateses
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones
diferents de l’interessat, d’administracions públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica,
telèfon, signatura; lloc i data de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades familiars, dades
d’allotjament/habitatge, propietats i possessions, formació i titulacions; ingressos/rendes, dades
bancàries; dades de salut; antecedents penals; dades de violència de gènere.
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt

FITXER Usuàries SIAD
1.- Nom del fitxer: Usuàries SIAD
2.- Finalitat i usos: Atenció a les usuàries i seguiment del Servei d’Atenció i Informació a les Dones de
la comarca. Informació, assessorament jurídic, atenció psicològica
3.- Persones o col·lectius afectats: Dones de la comarca que s’adrecen al SIAD i/o obtenen els seus
serveis. Menors o altres persones relacionades amb els casos
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions
públiques
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5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, via telemàtica, documents
aportats per la interessada
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, adreça, telèfon, data i lloc de naixement,
dades de salut, estat civil, dades familiars, lloc de treball, ingressos/rendes, dades de violència de
gènere
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt
FITXER Usuaris SAD
1.- Nom del fitxer: Usuaris SAD
2.- Finalitat i usos: Registre de les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària. Organització,
seguiment de l’assistència, gestió de quotes
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones usuàries del servei d’atenció domiciliària
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones
físiques, d’administracions públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, documents elaborats pel
propi interessat
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; dades
de salut; dades familiars, estat civil, data de naixement, edat, sexe, nacionalitat; dades
d’ingressos/renda, despeses d’habitatge (hipoteca, lloguer, IBI, comunitat); dades bancàries
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials bàsics
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt

FITXER Usuaris dependència
1.- Nom del fitxer: Usuaris dependència
2.- Finalitat i usos: Registre de persones en situació de dependència o en risc de dependència.
Avaluació de sol·licituds, organització i prestació de serveis, seguiment i informació
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones en situació de dependència. Representants/interlocutors
d’aquestes persones
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones
diferents de l’interessat, d’administracions públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, informació d’altres
administracions públiques
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; dades
de salut; dades familiars, data i lloc de naixement, sexe; grau de dependència; ingressos/rendes,
subsidis
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7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials bàsics
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt
FITXER Usuaris transport adaptat
1.- Nom del fitxer: Usuaris transport adaptat
2.- Finalitat i usos: Registre d’usuaris del Servei de Transport Adaptat. Atenció i avaluació de
sol·licituds, organització del servei
3.- Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants de transport adaptat
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; dades
familiars; dades bancàries
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Bàsic

FITXER Usuaris formació Benestar social
1.- Nom del fitxer: Usuaris formació Benestar social
2.- Finalitat i usos: Registre de persones inscrites o interessades en activitats de formació
promogudes per l’àrea de Benestar social del Consell. Gestió d’inscripcions, organització de les
activitats i informació
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que s’inscriuen a les activitats de formació promogudes
per l’àrea de Benestar social del Consell
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, via telemàtica
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, adreces, telèfon, situació laboral, data de
naixement, sexe, nivell d’estudis, situació laboral, signatura
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: A entitats col·laboradores o coorganitzadores de l’activitat
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Bàsic
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FITXER Ajuts Benestar social
1.- Nom del fitxer: Ajuts Benestar social
2.- Finalitat i usos: Registre de persones que sol·liciten ajuts a l’àrea de Benestar social del Consell.
Gestió de sol·licituds, avaluació, atorgament d’ajuts
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·liciten ajuts a l’àrea de Benestar social del
Consell
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions
públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; dades
familiars, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, dades familiars; allotjament/habitatge;
ingressos/rendes, subsidis/beneficis; formació i titulacions; lloc de treball; dades de salut
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials bàsics
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt
FITXER Usuaris TAD
1.- Nom del fitxer: Usuaris TAD
2.- Finalitat i usos: Registre de les persones usuàries del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Organització i gestió del servei
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones usuàries del servei de teleassistència
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions
públiques
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, documents elaborats pel
propi interessat
6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; dades
de salut; dades familiars, estat civil, data de naixement, edat, sexe, nacionalitat; dades
d’ingressos/renda, despeses d’habitatge (hipoteca, lloguer, IBI, comunitat); dades bancàries
7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
8.- Cessions: Altres administracions públiques amb competències en la matèria
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials bàsics
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Àrea de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Alt

Fitxer Videovigilància
1.- Nom del fitxer: Videovigilància
2.- Finalitat i usos: Registre d’imatges de les persones que accedeixen a instal·lacions municipals.
Control d’accessos. Seguretat
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a instal·lacions municipals
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat
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5.- Procediment de recollida de dades: Enregistrament d’imatges mitjançant videocàmeres
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge
7.- Sistema de tractament: Automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva
11.- Àrea responsable: Gerència
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Consell Comarcal de la Selva
13.- Nivell de seguretat: Bàsic

3.3 Aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2014 (PRP2015/223)
Exp. núm.: 2015/349
Antecedents
El dia 28 d’abril de 2015 la Comissió Especial de Comptes es va reunir a l’únic efecte
d’informar sobre el contingut de les liquidacions dels pressupostos del Consell Comarcal de
la Selva i el seu organisme autònom Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del
Castell de Montsoriu i del Consorci de Benestar Social de la Selva i d’altra documentació
corresponent al Compte General de l’exercici 2014. La Comissió Especial de Comptes va
acordar informar favorablement sobre la documentació presentada.
El número 89 del Butlletí Oficial de la Província, de 11 de maig de 2015, va publicar l’edicte
corresponent a la informació pública de l’esmentat Compte General, sense que durant
aquest període s’hagi presentat cap tipus de reclamació ni suggeriment.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal de la Selva del seu organisme
autònom Patronat del Castell de Montsoriu i del Consorci de Benestar Social de la Selva
corresponent a l’exercici 2014.
Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient corresponent a la Sindicatura de Comptes.
4.Propostes Urgents
5. Mocions

6.Precs i preguntes
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