ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2014/5
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de desembre de 2014
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 17:45 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller portaveu
Josep Cullell i Cullell (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), consellera
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Antoni Marín Acuña (PSC-PM), conseller
Enric Nualart Capdevila (PSC-PM) , conseller
José Fernández Celada (PSC-PM) , conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Josep Manel Verde Tejero (PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Isabel Lozano Ruiz (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller portaveu
David Boguña Espinal (I-Selva), conseller
Margarita Montes Giménez (I-Selva), consellera
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
José Antonio Rodríguez Gragera( ICV – EUiA – E)
Leonardo Fernández Esquinas (PPC), conseller
Jordi Jaldón Juan (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
S’excusen:
Intervé com a secretària la Sra. Marta Llorens Ferrer, amb l’assistència de l’interventor, Sr.
Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Martí Pujals Castelló.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
- PLE2014/3 Ordinària 16/09/2014
- PLE2014/4 Extraordinària 25/09/2014
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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
3.1Presa de possessió de nou conseller: Sr. Antoni Marín Acuña (PRP2014/294)
3.2Presa de possessió de nou conseller: Sr. Josep Maria Clopés Alemany (PRP2014/295)
3.3Aprovació del pressupost per l'exercici 2015 (PRP2014/314)
3.4Aprovació provisional de la modificació i creació de diverses ordenances fiscals per l'any
2015 i aprovació provisional de les tarifes dels serveis prestats per NORA per l'any 2015
(PRP2014/313)
3.5Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l'any 2015 (PRP2014/312)
3.6Aprovació provisional d’una nova ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en el Consell
Comarcal de la Selva per l’any 2015 (PRP2014/297)
3.7Aprovació provisional sobre l'aprovació de la disposició de caràcter general reguladora de la
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal (2a. modificació)
(PRP2014/293)
3.8Modificació del/la responsable del contracte de menjador escolar (2a. modificació)
(PRP2014/298)
3.9Ratificació de la dissolució del Consorci de Benestar Social de la Selva (PRP2014/299)
3.10Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P201 de ratificació de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Ter (antic Alba-Ter) (PRP2014/275)
3.11Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P202 de ratificació de la modificació dels
Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona (PRP2014/292)
3.12Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P246 sobre l'adscripció del Consorci Ter
Brugent al Consell Comarcal de la Selva i de la ratificació de la modificació dels seus estatuts
per adaptar-los a la llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat Local
(LRSAL) (PRP2014/311)
3.13Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P238 de nomenament de representants als
òrgans col·legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva. Nomenament del Sr.
Martí Nogué Selva com a representant del Consell Comarcal de la Selva al CILMA en
substitució del Sr. José Manuel Verde Tejero (PRP2014/253)
3.14Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P205 de nomenament de representants als
òrgans col·legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva. Nomenament del Sr.
Enric Nualart Capdevila com a representant del Consell Comarcal de la Selva al Consell
Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor (PRP2014/291)
3.15Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2014P173 de renúncia als ajuts del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del
pagament de 50% per a despesa corrent o reducció del dèficit públic (PRP2014/233)
3.16Ratificació de l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 2 de desembre de 2014
sobre l'adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera comarcal dels anys
2013 i 2014 (PRP2014/310)
3.17Designació de portaveu del grup Independents de la Selva (I-Selva): Sr. Francesc Josep
Nadal Alonso (PRP2014/260)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
5.1Moció del grup comarcal d'Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Entesa
pel Progrés Municipal a favor del transport públic de la Selva interior. (PRP2014/258)
6. Precs i preguntes
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Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada,
consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a tractar dels assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el
president pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a les
actes anteriors següents, que s’han enviat prèviament als consellers:
- PLE2014/3 Ordinària 16/09/2014
- PLE2014/4 Extraordinària 25/09/2014
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Els consellers es donen per assabentats
2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de Permanent del Ple
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple següents:
CPPLE2014/22 Extraordinària de 26 d’agost de 2014
1.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes, per
a la cessió d’ús de les instal·lacions de l’antiga escola Carles Faust pel desenvolupament de la
UEC de Blanes, curs escolar 2014-2015 (PRP2014/199)
2.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Escola de Música del
Gironès (EMG) per a la implantació de les Aules Musicals de la Selva, curs 2014-2015
(PRP2014/200)
3.Conveni de col·laboració per la gestió de l’Oficina Jove de la Selva 2014 entre la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Dept. d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners i el Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/201)
4.Aprovació nova redacció de la clàusula relativa al finançament, 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 - Transferència anual per a la gestió de l'arxiu comarcal de la Selva.
Any 2014 (PRP2014/193)
CPPLE2014/23 Ordinària de 4 de setembre de 2014
1.Aprovació del Conveni de col·laboració per a l'aplicació del fons de cooperació local - tram
supramunicipal entre l'ajuntament de Riudarenes i el Consell Comarcal de la Selva
(PRP2014/205)
2.Acceptació de l'encàrrec d'inspecció i informe de l'estat de les parcel·les de les urbanitzacions
Riuclar i Sant Roc de Massanes (PRP2014/206)
3. Acceptació de l'encàrrec d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar
en matèria d'arquitectura i urbanisme (PRP2014/207)
3.Contracte de servei de personal professional especialitzar en els àmbits jurídic i econòmic per
a col·laborar amb el Consell Comarcal en l'estudi global d'alternatives per donar resposta al
problema d'abastament i subministrament d'aigua a Vidreres. Adjudicació
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CPPLE2014/24 Ordinària de 16 de setembre de 2014
1.Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions EMO/251/2014, de 4
d’agost, per a la participació al programa d’experiència juvenil a Catalunya “Joves per
l’Ocupació” 2014 (PRP2014/218)
2.Sol·licitud de subvenció per a la realització de projectes de cooperació europea, en el marc
del programa Europa Creativa (PRP2014/219)
3.Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Oficina Jove de la Selva 2014 entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Dept. d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva.(PRP2014/213)
4.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament de Riudellots de la Selva pel
menjador de la llar d'infants de Riudellots. Curs 2014/2015 (PRP2014/215)
5.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament d'Arbúcies pel menjador escolar
de la llar d'infants el Jardinet. Curs 2014/2015 PRP2014/216.
6.Conveni amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a l'execució d'obres al castell de
Montsoriu (PRP2014/217)
7.Addenda al conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte “Ecosistema
d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva – Fase
II” (PRP2014/220)
8.Sol•licitud de compatibilitat de la Sra. Ana Maria Naranjo Salcedo (PRP2014/209)
9.Sol·licitud d'autorització de comptabilitat del lloc de treball de la Sra. Farners Deulofeu
(PRP2014/210)
CPPLE2014/25 Extraordinària de 30 de setembre de 2014
1.Aprovació del Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers a la Selva (Servei
de transport de viatgers a la demanda telefònica) (PRP2014/194)
2. Aprovació del conveni de col·laboració per a l'aplicació del fons de cooperació local - tram
supramunicipal entre l'ajuntament de Vidreres i el Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/221)
3. Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte de reparació i millora de l'asfalt del camí
municipal que condueix a la Fraternitat de Santa Clara des de Vilobí d'Onyar. (PRP2014/224)
4.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
abreujat 52/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat per
Mercedes Palazon Vilas i, encàrrec de defensa jurídica (PRP2014/228)
5.Acceptació de l'avocació del coneixement i tramitació fins la seva resolució de l'Ajuntament de
Blanes d'un expedient a nom de la senyora Maria Antonia Pinto Pla, incoat pel Consell
Comarcal de la Selva per delegació de l'Ajuntament de Blanes (PRP2014/223)
6.Desestimació de la reclamació efectuada per Depuración de Aguas del Mediterraneo per la
no revisió de preus del contracte de l'EDAR d'Hostalric (PRP2014/231)
7.Desestimació de la reclamació efectuada per S y D AGUAS UTE ( XXIII) LA BISBAL per la no
revisió de preus del contracte de les EDAR de Vilobí d'Onyar i Riudellots de la Selva
(PRP2014/232)
8.Presentació del vídeo dels serveis que ofereix el Consell Comarcal de la Selva
(PRP2014/235)
9.Moció per donar suport a la reclamació de l'ajuntament de Blanes per evitar l'eliminació del
centre de manteniment, averies i urgències de les línies elèctriques de mitja i alta tensió de
Palafolls (PRP2014/234)
10. ontracte de servei d’assistència en matèria tècnica en matèria de valoració de béns
immobles i de drets sobre els mateixos embargats pel servei de Gestió Tributària i Cadastral
del Consell Comarcal de la Selva. Aprovació de l’expedient (PRP2014/236)
CPPLE2014/26 Ordinària de 7 d’octubre de 2014
1.Sol·licitud de subvenció dins la convocatòria EMO/258/2014, de 5 d'agost, per a la concessió
de subvencions destinades als programes de desenvolupament local, any 2014. Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) (PRP2014/229)
2.Sol·licitud de subvenció dins la convocatòria EMO/258/2014, de 5 d'agost, per a la concessió
de subvencions destinades als programes de desenvolupament local, any 2014. Planificació
Estratègica. (PRP2014/230)
3.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de
la Selva. (PRP2014/237)
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4.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
abreujat 263/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona interposat per
Correos y Telégrafos, SA i, encàrrec de defensa jurídica (PRP2014/238)
CPPLE2014/27 Ordinària de 21 d’octubre de 2014
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de
la Selva (PRP2014/242)
2.Contracte de serveis de defensa jurídica i assessorament jurídic especialitzat en matèria
contenciosa-administrativa del Consell Comarcal de
la Selva. Aprovació de l'expedient
(PRP2014/243)
3.Sol·licitud de compatibilitat del Sr. Martí Pujals Castelló (PRP2014/241)
4.Acceptació de la direcció de les obres d'asfaltatge de l'avinguda Mas Pins (fase 3), a
Riudellots de la Selva (PRP2014/239)
5.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte d'urbanització del carrer Josep Soler i un
tram del carrer Dr. Fleming, a Caldes de Malavella (PRP2014/240)
6.Autorització de les obres de reforma a les instal·lacions del Parc Mediambiental de la Selva
(PRP2014/245)
7.Finalització del contracte pel servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de
sanejament d'Hostalric amb l'empresa DAM SL (PRP 2014/187) (PRP2014/249)
8.Finalització del contracte pel servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de
sanejament de Riells i Viabrea amb l'empresa CADAGUA, SA (PRP 2014/187) (PRP2014/250)
9.Resposta de l'empresa SYD AGUAS UTE XXIII als requeriments per resoldre les deficiències
i mancances detectades en els sistemes de sanejament de Riudellots de la Selva i Vilobí
d'Onyar. (PRP 2014/187) (PRP2014/248)
10.Solució presentada per TGA SL a les deficiències detectades a la xarxa de recollida de
seminetes de la planta de compostatge (PRP2014/251)
11.Ratificació de la resolució de gerència núm. 2014G697 per a la sol·licitud de la subvencions
als Consells Comarcals de la demarcació de Girona, Cerdanya i Osona per al finançament dels
servei de comptabilitat energètica que aquests Consells Comarcals presten als ajuntaments de
les comarques gironines (PRP2014/244)
CPPLE2014/28 Ordinària de 4 de novembre de 2014
1.Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de
la Selva (PRP2014/266)
2.Contracte de serveis de transport públic de viatgers per carretera a la comarca de la Selva
(transport a la demanda). Aprovació de l'expedient (PRP2014/264)
3.Adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d'animals de companyia de la comarca
(CAAS). Aprovació de l'expedient (PRP2014/263)
4.Sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'Ordre
EMO/314/2014, de 20 d’octubre, de convocatòria per a la realització d’accions de formació
d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, per a l’any 2014
(FOAP 2014) (PRP2014/270)
5.Aprovació de l'Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per al manteniment i promoció d'itineraris de
senderisme, cicloturisme i BTT (PRP2014/269)
6.Aprovació de l'annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella, per al manteniment i promoció d'itineraris de senderisme,
cicloturisme i BTT (PRP2014/271)
7.Aprovació inicial del projecte de consolidació i restauració de talussos i torres als sectors est i
sud del Castell de Montsoriu (PRP2014/272)
CPPLE2014/29 Ordinària de 18 de novembre de 2014
1. Acceptació de la delegació efectuada per la Mancomunitat Verge dels Socors de la gestió
recaptatòria del període executiu dels deutes pendents de cobrament del Consell Comarcal de
la Selva (PRP2014/277)
2. Acceptació de la delegació de competències en matèria de residus del municipi de Vilobí
d'Onyar (PRP2014/273)
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3.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment
abreujat núm. 315/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat
per FINQUES SELVABRAVA SL i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica efectuat per
l'Ajuntament de Lloret de Mar (PRP2014/276)
4.Contracte d'obres per a la consolidació i restauració dels talussos i torres est i sud del Castell
de Montsoriu (PRP2014/282)
5.Liquidació del contracte d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament
d'Anglès i La Cellera de Ter (PRP2014/284)
6.Liquidació dels contractes d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de
sanejament de Riudarenes, Breda, Caldes de Malavella, Sils- Vidreres, Maçanet de la Selva i
Aiguaviva Parc (PRP2014/285)
7.Acceptació de l'encàrrec de direcció de les obres per a la reurbanització dels carrers
Francesc Camprodon i del Pont, a Arbúcies (PRP2014/286)
8.Acceptació de l'encàrrec de revisió i actualització del Pla Especial i Catàleg de Masies i
Cases Rurals de Vilobí d'Onyar (PRP2014/287)
9. Aprovació del conveni marc entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments
participants al programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30
anys, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació (PRP2014/280)
10.Aprovació de l'addenda al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Riudellots de la Selva, per a la implantació de les aules musicals de la Selva (AMLS)
(PRP2014/278)
11.Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració i assessorament entre el Consell
Comarcal de la Selva i l'Escola de Música del Gironès, per a la implantació de les Aules
Musicals de la Selva (AMLS) (PRP2014/279)
12.Aprovació de l'annex del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Amer, per al manteniment i la promoció d'itineraris de senderisme, cicloturisme i
BTT (PRP2014/281)
13.Contracte anticipat de serveis de direcció del Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de
Farners per l'any 2015. Aprovació de l'expedient (PRP2014/290)
14.Contracte de subministrament de cubells i bosses compostables per a la recollida selectiva
de l'orgànica (FORM). Aprovació de l'expedient (PRP2014/289)
15.Contracte de subministrament de contenidors per a la recollida selectiva de l'orgànica
(FORM) (PRP2014/288)
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els consellers es donen per assabentats
2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
2014/652

17/09/2014

2014/653
2014/654
2014/655

19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014

2014/656

19/09/2014

2014/657

22/09/2014

2014/658
2014/659
2014/660

22/09/2014
22/09/2014
23/09/2014

Contracte menor de serveis per a l'allotjament de 74
participants en els camps internacionals organitzats dins el
projecte “Developing confident global learning communities”
DCI-NSAED/2012/287-929.
Imposició sanció tributària (núm. 000021/2014)
Bestreta núm. 7/2014 a l'ajuntament d'Arbúcies
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20140013573
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20140014222
Contractació de serveis de neteja a les oficines del Servei
de Gestió Tributària i Cadastral de Blanes i Vidreres
Imposició sanció tributària (núm. 000030/2014)
Compactació de lactància de la Sra. Marta Llorens Ferrer
Restabliment de la jornada laboral de la Sra. Estefania
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2014/661
2014/662
2014/663
2014/664
2014/665
2014/666
2014/667

23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
26/09/2014

2014/668
2014/669

26/09/2014
26/09/2014

2014/670

26/09/2014

2014/671

29/09/2014

2014/672

29/09/2014

2014/673

29/09/2014

2014/674

29/09/2014

2014/675

29/09/2014

2014/676

29/09/2014

2014/677

30/09/2014

2014/678

30/09/2014

2014/679

30/09/2014

2014/680
2014/681

01/10/2014
02/10/2014

2014/682

02/10/2014

2014/683
2014/684

03/10/2014
03/10/2014

2014/685

07/10/2014

2014/686
2014/687
2014/688

07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014

2014/689

09/10/2014

2014/690

10/10/2014

2014/691

10/10/2014

Sánchez Ortega
Imposició sanció tributària (núm. 000032/2014)
Imposició sanció tributària (núm. 000033/2014)
Imposició sanció tributària (núm. 000034/2014)
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos
Imposició sanció tributària (núm. 000035/2014)
Imposició sanció tributària (núm. 000036/2014)
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000044/2014)
Aprovació nòmina mes de Setembre
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000045/2014)
Dinamització Parcs Urbans de Salut - Club Waterpolo
Anglès
Contracte menor de compra d'una impressora multifunció
pel Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell
Comarcal de la Selva
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000046/2014)
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000047/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003131/2014)
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l'any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013
Sol·licitud de pròrroga d'excedència voluntària del Sr. Aureli
Hernández Minobis
Contracte menor de les obres i instal·lacions a executar a
l'EDAR d'Aiguaviva Parc de Vidreres.
Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
003150/2014)
Inici expedient sancionador amb proposta de sancion (núm.
003152/2014)
Relació d'aspirants admesos i exclosos
Contracte menor per a l’adquisició i implantació d’un gestor
documental: ABSArxiu (gestor documental AlfrescoDM,
gestor d'arxiu electrònic AlfrescoRM, connector amb
l'ABSdoc i panel de control de l'arxiver)
Sol·licitud d'excedència voluntària de la Sra. Maria Carmen
Gómez Criado
Imposició de sanció tributaria (núm. 002489/2014)
Pagament de les transferències al Consorci de Benestar
Social de la Selva
Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció (núm.
000048/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 002488/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 002458/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000049/2014)
Retorn de la fiança a l'adjudicatari del LOT 1 i LOT 3 del
contracte d'un servei especialitzat pel control financer i la
correcte prestació del contracte d'assitència tècnica, suport
administratiu i assessorment especialitzat en matèria de
gestió de tributs, gestió cadastral, recaptació i inspecció
Contracte menor per la compra de 600 paquets de paper
DINA-4 pel Consell Comarcal de la Selva
Bestreta Arbúcies 8/2014
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2014/692
2014/693
2014/694

10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014

2014/695

13/10/2014

2014/696

15/10/2014

2014/697

15/10/2014

2014/698
2014/699
2014/700

20/10/2014
20/10/2014
21/10/2014

2014/701

21/10/2014

2014/702

21/10/2014

2014/703

21/10/2014

2014/704

21/10/2014

2014/705

21/10/2014

2014/706

21/10/2014

2014/707

22/10/2014

2014/708

22/10/2014

2014/709

23/10/2014

2014/710

23/10/2014

2014/711

23/10/2014

2014/712
2014/713

24/10/2014
27/10/2014

2014/714

27/10/2014

2014/715
2014/716

28/10/2014
28/10/2014

2014/717

28/10/2014

2014/718

28/10/2014

2014/719

29/10/2014

2014/720

29/10/2014

Bestreta Breda 10/2014
Imposició de sanció tributària (núm. 002439/2014)
Contracte menor d'obra civil al Parc Mediambiental de la
Selva- 2014.
Contracte menor de subministrament d'un cabalímetre de
sortida a l'EDAR d'Anglès.
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA per
incompliment de les condicions d'abocament.
Sol·licitud de subvencions als Consell Comarcals de la
demarcació de Girona, Cerdanya i Osona per al
finançament dels serveis de comptabilitat energètica que
aquests consells comarcals presten als ajuntaments de les
comarques gironines.
Bestreta La Cellera de Ter
Imposició de sanció tributària (núm. 002463/2014)
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Modificació de canvi d'horari de la jornada de la Sra. Maria
Rosa Coll Serrano
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000051/2014)
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Sol·licitud de compactació de lactància, vacances i dies
personals de la Sra. Sílvia Fàbrega Campàs
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000052/2014)
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria
d'aigües contra Anglès Tèxtil, SA d'Anglès
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003361/2014)
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria
d'aigües contra Friselva, SA
Aprovació nòmina del mes d'Octubre
Contractació puntual dels serveis per a la valoració de 10
finques
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003404/2014)
Aportacions quotes 2013/2014 Consorci Ter-Brugent
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm.003411/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003415/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003418/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003425/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
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2014/721

29/10/2014

2014/722

29/10/2014

2014/723

29/10/2014

2014/724

29/10/2014

2014/725

30/10/2014

2014/726

30/10/2014

2014/727

30/10/2014

2014/728

30/10/2014

2014/729

30/10/2014

2014/730

30/10/2014

2014/731

30/10/2014

2014/732

31/10/2014

2014/733

31/10/2014

2014/734

31/10/2014

2014/735

31/10/2014

2014/736

31/10/2014

2014/737

31/10/2014

2014/738

31/10/2014

2014/739

31/10/2014

2014/740

31/10/2014

2014/741

31/10/2014

2014/742

31/10/2014

2014/743

31/10/2014

2014/744
2014/745
2014/746

31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014

2014/747

31/10/2014

2014/748

31/10/2014

2014/749

03/11/2014

núm. 003435/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003446/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003450/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm- 003451/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003452/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003453/2014
Procediment sancionador contra Jaume Abras, SA de
Riudellots de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 003455/2014
Contracte menor de serveis per a l'organització del II Fòrum
HibriturSelva
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039076
Procediment sancionador contra CAPDEVILA GERMANS,
SA de Sils per incompliment de les condicions
d'abocament.
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038196
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038456
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038483
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038486
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038995
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038999
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039073
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038997
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038457
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038480
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038484
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0038485
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039154
Resolució sense contingut
Resolució sense contingut
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20140023040
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20140011870
Resolució expedient sancionador de medi ambient 20140031049
Procediment sancionador contra FRISELVA, SA de
Riudellots de la Selva per incompliment de les condicions
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2014/750

03/11/2014

2014/751

04/11/2014

2014/752

05/11/2014

2014/753

05/11/2014

2014/754

05/11/2014

2014/755

05/11/2014

2014/756

05/11/2014

2014/757

05/11/2014

2014/758
2014/759

06/11/2014
06/11/2014

2014/760

06/11/2014

2014/761

06/11/2014

2014/762

06/11/2014

2014/763

06/11/2014

2014/764

07/11/2014

2014/765

07/11/2014

2014/766

07/11/2014

2014/767

07/11/2014

2014/768

07/11/2014

2014/769

10/11/2014

2014/770
2014/771
2014/772
2014/773

10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014

2014/774

10/11/2014

2014/775

10/11/2014

2014/776

10/11/2014

2014/777

10/11/2014

d'abocament
Procediment sancionador contra FRISELVA, SA de
Riudellots de la Selva per incompliment de les condicions
d'abocament
Sol·licitud de suspensió de la vista assenyalada pel dia
27/11/2014 i assenyalament de nova data en relació amb el
procediment abreujat núm. 315/2014 interposat per
FINQUES SELVABRAVA SL
Contracte menor per a l'ambientalització de l'aula del Parc
Mediambiental
Contracte menor d'educació ambiental per al reforç del
servei comarcal de recollida selectiva de FORM comercial
Contracte menor de servei de connexió de les plaques
solars de la deixalleria comarcal.
Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de
contenidors de selectiva per a les escoles de Blanes.
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
núm. 000053/2014
Contracte menor de servei de tallers sobre malbaratament
alimentari en el marc de la Setmana Europea de Prevenció
de Residus
Imposició de sanció tributaria (núm. 002534/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm.000054/2014)
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039620
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039625
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039648
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039656
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient
2014-0039759
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000055/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000056/2014)
Pagament de les transferències al Consorci de Benestar
Social de la Selva
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000057/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000058/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000043/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000042/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000041/2014)
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Aprovació de la liquidació del curs 2013-2014 de les Aules
Musicals de la Selva (AMLS)
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
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2014/778

10/11/2014

2014/779

10/11/2014

2014/780
2014/781

10/11/2014
11/11/2014

2014/782

11/11/2014

2014/783

11/11/2014

2014/784

11/11/2014

2014/785

11/11/2014

2014/786

12/11/2014

2014/787

12/11/2014

2014/788
2014/789
2014/790
2014/791
2014/792
2014/793
2014/794

12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014

2014/795

14/11/2014

accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contractació de serveis per al desenvolupament de les
accions del projecte innovador de l’any 2013. Expedient
núm. PIE-9-2013.
Contracte de subministrament de 15 ordinadors personals
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000059/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000060/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003562/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003567/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 003572/2014)
Contracte menor de subministrament de millores per a
modificacions elèctriques per als EDAR's de la comarca de
la Selva.
Contracte menor de subministrament de ternals i polipast
per als EDAR's de la comarca de la Selva.
Imposició sanció tributària (núm. 003150/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 003152/2014)
Imposició de sanció tributària (núm.000037/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000038/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000039/2014)
Imposició de sanció tributària (núm. 000047/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000061/2014)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció
(núm. 000062/2014)

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els consellers es donen per assabentats
2.3 Dació de compte de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions següents:
2014/149

06/08/2014

2014/150
2014/151

07/08/2014
08/08/2014

2014/152

11/08/2014

2014/153
2014/154
2014/155
2014/156

11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
12/08/2014

2014/157

13/08/2014

Pagament ajuts de menjador i gratuïtats a l'empresa Eurest
Catalunya, SLU
Pagament de beques
Pagament del cànon als menjadors escolars gestionats pel Consell
Comarcal de la Selva. Curs 2014/2015
Ajut pel desenvolupament del Gran Premi Consell Comarcal de la
Selva de Cros
Ajut pel desenvolupament del Programa FEM ATLETISME
Ajut pel desenvolupament del programa FEM ATLETISME
Ajut pels actes del centenari del Atlètic Club Hostalric
Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d'un peó de
neteja en règim laboral temporal per interinitat
Sol•licitud d'assistència jurídica de l'Ajuntament de Caldes de

11

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

2a36689bc2a641f0801c254bccbb2b7c001

2014/158

14/08/2014

2014/159

20/08/2014

2014/160

22/08/2014

2014/161

25/08/2014

2014/162

27/08/2014

2014/163

27/08/2014

2014/164

02/09/2014

2014/165

02/09/2014

2014/166
2014/167

08/09/2014
08/09/2014

2014/168
2014/169
2014/170

08/09/2014
09/09/2014
10/09/2014

2014/171

18/09/2014

2014/172

19/09/2014

2014/173

19/09/2014

2014/174

25/09/2014

2014/175

26/09/2014

2014/176

30/09/2014

2014/177

30/09/2014

2014/178

02/10/2014

2014/179

03/10/2014

2014/180
2014/181

07/10/2014
08/10/2014

Malavella pel nomenament d'un funcionari amb habilitació de caràcter
estatal per tal que assisteixi a la sessió de la Junta de Portaveus del
dia 14 d'agost de 2014
Atorgament d'una indemnització per raó de servei al Sr.Francesc
Armengol Aymerich
Contracte de servei pel tractament de residus voluminosos de la zona
nord de la comarca (Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Sils i
Vidreres). Adjudicació
Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d'un/una
tècnic/a d'administració general en règim de funcionari interí a
adscriure al programa "servei de treball de l'oficina jove la selva 2012"
Contracte de serveis per a la gestió de la Unitat d'Escolarització
Compartida (UEC) Blanes. Adjudicació
Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de
sanejament de Riudellots de la Selva de l'activitat d'Escola de ball de
la Sra. Jèssica Cuenca Torres.
Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de
sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa TRIPNET, SL.
Llicència d'obres en l'àmbit del CIM "la Selva" per a un aparcament a
l'aire lliure amb àrea de rentat i àrea de subministrament de carburant
per a vehicles de Car Rental Hertz
Llicència d'obres en l'àmbit del CIM "la Selva" per a l'execució d'un
seguit de reformes a la zona de serveis en una nau existent a la
parcel•la 4.1 del sector.
Nomenament de vicepresidents
Modificació del règim de delegacions de competències de caràcter
general, en favor de diferents consellers i conselleres
Nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Ple
Nomenament de la Sra. Clara Ribatallada i Torelló
"Pagament de les transferències al Consorci de Benestar Social de la
Selva d'acord amb el conveni d'encomana de gestió en matèria de
serveis socials. Setembre 2014."
Interposició de Recurs Contenciós Administratiu contra la
desestimacíó presumpte del recurs de reposició interposat pel Consell
Comarcal contra la resolució del Director General d'Economia Social,
Cooperativa i Treball Autònom per la qual es revocava subvenció de
creació i assessoramanet d'empreses.
Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió
cisterna a la Sra. Iraida Gilabert Cardiel a l'EDAR de Sils- Vidreres.
Renúncia als ajuts del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament
del 50% per a despesa corrent o reducció del dèficit públic.
Segona pròrroga de la comissió de serveis a lloc de treball de
Secretaria de l’Ajuntament de Palafrugell per part del funcionari Marià
Vilarnau Massa
Serveis extraordinaris del personal d'atenció ciutadana del servei de
gestió tributària de Santa Coloma de Farners
Llicència d’obres en l’àmbit del CIM “la Selva” per a l’estesa d’una
nova línia elèctrica de BT i instal•lació d’una nova caixa de
subministrament a la parcel•la 4.1 del sector (ref. GIP140954).
Comissió de serveis de Gestió Tributària - Responsable de la gestió
de multes i sancions
Sol•licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió
cisterna de l'empresa ELABORATS ARTESANS GÜELL, SL de
Riudarenes a l'EDAR de Sils- Vidreres.
Contractació de la Sra. Sandra Campmajó per la cobertura de la
vacant administrativa de serveis generals.
Concessió de les ajudes individuals de transport. curs 2013/2014
Sol·licitud de la subvenció a la Diputació de Girona per part del
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2014/182

09/10/2014

2014/183
2014/184

13/10/2014
13/10/2014

2014/185
2014/186

15/10/2014
16/10/2014

2014/187

17/10/2014

2014/188

17/10/2014

2014/189
2014/190

20/10/2014
20/10/2014

2014/191

21/10/2014

2014/192
2014/193

22/10/2014
23/10/2014

2014/194

23/10/2014

2014/195

23/10/2014

2014/196

23/10/2014

2014/197

24/10/2014

2014/198

24/10/2014

2014/199

24/10/2014

Consell Consultiu de la Gent Gran
Contractació d'una administrativa per la substitució d'una vacant per
excedència voluntària de la titular de la plaça
Resolució sense contingut
Acord de col•laboració en la formació acadèmica de l'alumne Edgar
Escobar
Contractació de la Sra. Ana Nuñez Màrquez
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 372/2010 interposat
per FRANCE TELECOM ESPAÑA SA contra l'Ordenança fiscal núm.
12 de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai
Sol•licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a la
millora de la gestió de la Fracció Vegetal a la planta de compostatge
de la Selva.
Nomenament per màxima urgència de la Sra. Marta Barnada Gispert,
com a funcionària interina de programa adscrita al servei de gestió
tributària i cadastral.
Serveis extraordinaris del personal de la Fira de l'Avellana
Serveis extraordinaris del personal d'atenció ciutadana del servei de
Gestió Tributària de Santa Coloma de Farners
"Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 369/2010 interposat
per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm.
6 de l’Ajuntament de Riells i Viabrea"
Nomenament de la Sra. Mar Acosta Piqué
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 369/2010 interposat
per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm.
6 de l’Ajuntament de Riells i Viabrea
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 372/2010 interposat
per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm.
12 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 278/2010 interposat
per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm. 6 de
l’Ajuntament de Breda
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 1605/2010
interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal
núm. 14 de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 1606/2010 L
interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal
núm. 11 de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 419/2010 interposat
per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm. 10 de
l’Ajuntament de Brunyola
Designació i proposta de nomenament d'instructor per a tramitar
procediments sancionadors dels expedients iniciats per infraccions en
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2014/200
2014/201

24/10/2014
24/10/2014

2014/202

24/10/2014

2014/203

27/10/2014

2014/204
2014/205

27/10/2014
29/10/2014

2014/206

31/10/2014

2014/207

03/11/2014

2014/208

03/11/2014

2014/209

03/11/2014

2014/210

03/11/2014

2014/211

03/11/2014

2014/212

03/11/2014

2014/213

04/11/2014

2014/214

04/11/2014

2014/215

04/11/2014

matèria de trànsit a l'ajuntament de Lloret de Mar
Sol•licitud de canvi de titular de la casa de colònies "Can Font"
Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter (antic
Alba-Ter)
Ratificació de la modificació dels estatus del Consorci de les Vies
Verdes de Girona
Nomenament del Sr. Joan Busquets Biarnes com a Cap del
Departament de Serveis a la Ciutadania
Reestructuració de l’Organigrama del Consell Comarcal de la Selva
Nomenament de representant als òrgans col·legiats d'ens participats
pel Consell Comarcal de la Selva
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 173/2012 interposat
per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’Ordenança fiscal núm. 10 de
l’Ajuntament de Brunyola
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 209/2011 interposat
per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU contra l’Ordenança fiscal
núm. 4.4 de l’Ajuntament de Vidreres
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 373/2011 interposat
per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU contra l’Ordenança fiscal
núm. 7-1 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 266/2011 L
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA contra l’Ordenança
fiscal núm. 11 de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 410/2011
R
interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU contra
l’Ordenança fiscal núm. 24 de l’Ajuntament d’Anglès
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 472/2011- MA
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU contra
l’Ordenança fiscal núm. 24 de l’Ajuntament d’Anglès
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 458/2011 -E
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU contra
l’Ordenança fiscal núm. 10 de l’Ajuntament de Brunyola
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 57/2011 P
interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU contra
l’Ordenança fiscal núm. 11 de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 110/2011 R
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA SA contra l'ordenança
fiscal núm. 4.4 de l'Ajuntament de Vidreres.
Sol•licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per a la
realització dels plànols de delimitació de les franges de protecció pel
risc d’incendi forestal.
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2014/216

04/11/2014

2014/217

04/11/2014

2014/218

05/11/2014

2014/219

05/11/2014

2014/220

05/11/2014

2014/221

05/11/2014

2014/222

05/11/2014

2014/223

06/11/2014

2014/224

06/11/2014

2014/225

06/11/2014

2014/226
2014/227

07/11/2014
07/11/2014

2014/228

10/11/2014

2014/229
2014/230

11/11/2014
11/11/2014

Assentiment davant la interlocutòria de 29/10/2014 de la sala
contenciosa administrativa secció primera del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm.
106/2011 L interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA SA contra
l'ordenança fiscal núm. 12 de l'Ajuntament de Vilobí d' Onyar, Salitja i
Sant Dalmai
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 222/2011 MA
interposat per TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU contra
l'ordenança fiscal núm. 12 de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, Salitja i
Sant Dalmai
Facturació del monitoratge dels alumnes de transport escolar a
l'escola Josep Madrenys de Vilobí i l'escola Sant Iscle de Vidreres.
Curs 2014/2015
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 471/2011 J
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA SAU contra l’Ordenança
fiscal núm. 12 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Assentiment davant la interlocutòria de 30/10/2014 de la sala
contenciosa administrativa secció primera del Tribunal superior de
Justícia de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm.
340/2011 R interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
contra l'ordenança fiscal núm. 10 de l'Ajuntament de Brunyola
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 111/2011 J
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA SA contra l'ordenança
fiscal de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 201/2012 J
interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU contra
l'ordenança fiscal núm. 313.02/1 de l'Ajuntament de Blanes
Contractació d'una tècnica superior d'empresa per substituir a la Sra.
Sílvia Fàbrega Campàs
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 103/2012 TE
interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU contra
l'ordenança fiscal núm. 36 de l'Ajuntament d'Arbúcies
Assentiment davant la interlocutòria de la sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 153/2012 TE
interposat per VODAFONE ESPAÑA SA contra l'ordenança fiscal
núm. 36 de l'Ajuntament d'Arbúcies
Sol•licitud de targeta VISA per compres a realitzar per Internet
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 266/2012 L
interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U contra
l’Ordenança fiscal núm. 313.02/1 de l’Ajuntament de Blanes
"Contracte de servei d’assistència tècnica en matèria de valoració de
béns immobles i de drets sobre els mateixos embargats pel servei de
Gestió Tributaria i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva:
Nomenament de la mesa"
"Serveis extraordinaris realitzats per la Sra. Ana Mª.Naranjo Salcedo"
Adquisició d'un vehicle adscrit al servei de recollida d'animals de
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2014/231

12/11/2014

2014/232
2014/233

12/11/2014
13/11/2014

companyia de la comarca (CAAS). Nomenament de la mesa de
contractació.
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 179/2012-CH
interposat per VODAFONE ESPAÑA SA contra l’Ordenança fiscal
núm. 313.02/1 de l’Ajuntament de Blanes
Resolució sense contingut
Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 215/2011 AR
interposat per TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SAU contra
l’Ordenança fiscal núm. 19 de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els consellers es donen per assabentats
2.4 Dació de compte sentències judicials
1.- Sentència 753 de 2-10-2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del
Contenciós Administratiu. Secció Primera
Recurs Ordinari: 216/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España SA
Apelada : Ajuntament de Breda
Decisió : ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de dicha telefonía móvil, y
ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º)
Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la
misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.
2.- Sentència 757 de 2-10-2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del
Contenciós Administratiu. Secció Primera
Recurs Ordinari: 298/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España SA
Apelada : Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Decisió : ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de dicha telefonía móvil, y
ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º)
Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la
misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.
3.- Sentència 752 de 2-10-2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del
Contenciós Administratiu. Secció Primera
Recurs Ordinari: 306/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España SA
Apelada : Ajuntament de Brunyola
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Decisió : ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de dicha telefonía móvil, y
ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º)
Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la
misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.
4.- Sentència 760 de 2-10-2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del
Contenciós Administratiu. Secció Primera
Recurs Ordinari: 307/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España SA
Apelada : Ajuntament de Riells i Viabrea
Decisió : ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de dicha telefonía móvil, y
ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º)
Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la
misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.
5.- Sentència 904 de 6-11-2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del
Contenciós Administratiu. Secció Primera
Recurs Ordinari: 56/2011
Recurrent: Telefónica Móviles España SA
Apelada : Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Decisió : ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de dicha telefonía móvil, y
ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º)
Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la
misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.
6.- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció segona.
Recurs 573/2014
Recurrent: Consell Comarcal de la Selva
Apelada: Dció Gral d’economia social, cooperatives i treball autònom
Diligència d’Ordenació de secretaria judicial de 7-10-2014.
Decisió: Examinada la compareixença i estimant-la vàlida, s'admet a tràmit el recurs contenciós
administratiu contra la resolució dictada per DIRECCIÓ GENERAL D'ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA I TREBALL AUTÓNOM de 6-6-14, que revoca la totalidad de la subvención,
correspondiente a la otorgada en fecha 30-9-10, en la modalidad P 81, para asesoramiento y
creación de empresas. Expte. núm.20-05-2010., sense perjudici del que resulti de l'expedient.
Tot seguit, reclamo l'expedient administratiu a l'Administració demandada.
7.- Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
PS Mesures Cautelars 269/2014
Recurrent: Anglès Tèxtil SA
Apelada: Consell Comarcal de la Selva
Auto de 17-10-2014
Decisió : Desestima la sol·licitud de mesura cautelar presentada per Anglès Tèxtil SA de
suspensió de la execució de l’acte administratiu impugnat. (Resolució Gerència de 12-05-2014
respecte l’expedient sancionador 2013/438 que imposa multa i sanció per abocaments no
autoritzats)
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8.- Jutjat Contenciós administratiu 1 de Girona
Procediment : abreujat 263/2014
Recurrent: Correos y Telegráfos SA
Apelada: Consell Comarcal de la Selva
Sentència 263/2014 de 11-11-2014
Decisió : Desestima el recurs referent al fet especificat en el següent fonament de dret,
PRIMERO. En la demanda, y de forma sintética, se expresa que el 21 de febrero de 2014,
presentó ante el Ayuntamiento de Blanes solicitud de autoliquidación practicada de forma
errónea en concepto de ICIO, correspondiente al centro postal situado en la Plaza de la
Solidaritat, 9, de Blanes, por un total de 1235,58 euros, solicitando la devolución de ingresos
indebidos; que la exención tributaria conforme al que se efectúa tal solicitud está contemplada
en el art. 22.2 in fine de la Ley Postal 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal,
que contempla la exención en términos similares a los recogidos en el art. 19.1 b) de la anterior
Ley Postal de 1998. Sigue diciendo que dicha exención resulta plicable al caso ya que la tasa
es un tributo que grava una actividad de Correos vinculada la prestación del servicio postal
universal puesto que necesita disponer de establecimientos postales desde donde realizar su
actividad, y debe disponer de la licencia para realizar obras.
9.- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Contenciosa administrativa. Secció primera.
Recurs Ordinari (Qüestió d’Il·legalitat) 297/2014
Recurrent: France Telecom España SA
Sentència 761 de 2-10-2014
Fallamos: ESTIMAMOS en su totalidad la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Girona y su provincia respecto de la Ordenanza Fiscal
del AYUNTAMIENTO de RIUDELLOTS DE LA SELVA, reguladora de la “Taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament
d’interés general” para el ejercicio 2009, y declaramos la nulidad de la misma en los preceptos
que atribuyen la condición de sujeto pasivo para las empresas o entidades que no sean
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministroas y que regulan el
importe de la tasa, con los fundamentos que se derivan de la presente resolución: Sin costas.
10.- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Contenciosa administrativa. Secció primera.
Recurs Ordinari (Qüestió d’Il·legalitat) 303/2014
Recurrent: Vodafone España SA
Sentència 774 de 9-10-2014
PRIMERO.- ESTIMAR la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Gerona y a su provincia respecto de la Ordenanza Fiscal del
AYUNTAMIENTO de ARBUCIAS, reguladora de la “Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de interés general” para el
ejercicio 2009, y DECLARAR LA NULIDAD de la misma en cuanto a los preceptos que
atribuyen la condición de sujeto pasivo para las empresas o entidades que no sean titulares de
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros y que regulen el importe de la tasa,
con lso fundamentos que se derivan de la presente resolución.
11.- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Social
Recurs de Suplicació 3608/2014
Recurrent: Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració a Catalunya
Apel.lada: Consell Comarcal de la Selva
Conflicte col.lectiu respecte al període de meritació d ela paga extra de desembre de 2012.
Sentència 6040/2014 de 18-09-2014.
Decisió: Desestima el recurs de suplicació plantejat contra la sentència del Jutjat Social de
Girona de 11-02-2014 que reconeixia el dret dels treballadors laborals a percebre la paga extra
de desembre de 2012 en la proporció corresponent als dies 1 al 14 de juliol de 2012.

18

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

2a36689bc2a641f0801c254bccbb2b7c001

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els consellers es donen per assabentats
2.5 Dació de compte dels informes de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la morositat
a)

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

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

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 30 de setembre de 2014, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament
legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT

Número de factures pendents de pagar a 30-9-2014 que
incumpleixen el termini de pagament
95

Import
1.315.751,87€
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b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al
Patronat del Castell de Montsoriu
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

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

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

Informe:
A data 30 de setembre de 2014, s’informa que ES COMPLEIX el termini de pagament establert
a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, NO EXISTEIXEN factures o altres documents
emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment
establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.
ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT

Número de factures pendents de pagar a 30-9-2014 que
incumpleixen el termini de pagament

Import
0

0

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Els consellers es donen per assabentats
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3.Propostes d'acord
3.1 Presa de possessió de nou conseller: Sr. Antoni Marín Acuña (PRP2014/294)
Exp. núm.: 2011/2363
En primer lloc prendrà possessió del càrrec de conseller la següent persona de la qual la Junta
Electoral ha enviat la credencial, i ha formulat les declaracions del registre d’interessos:
ANTONI MARÍN ACUÑA
El president exposa que si al conseller afecta alguna de les causes d'incompatibilitat previstes
per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra legislació
concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. Sense que hi hagi cap intervenció.
Seguidament formula la següent pregunta al conseller
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya”
Sr. Antoni Marín Acuña: Sí ho prometo
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
3.2 Presa de possessió de nou conseller: Sr. Josep Maria Clopés Alemany (PRP2014/295)
Exp. núm.: 2011/2363
D’acord amb l’article 75.7 LRBRL, s’exigeix que tots els membres de les Corporacions Locals
formulin declaració sobre les causes d’incompatibilitat en què puguin incórrer, sobre qualsevol
activitat que els proporcioni efectivament o pugui previsiblement proporcionar-los-hi ingressos
econòmics i sobre els béns patrimonials dels quals són titulars.
En concordança, l’article 108.8 LO 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
(LOREG), estableix que, per a adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els consellers
electes, a part de jurar o prometre, han de complimentar els altres requisits exigits a les lleis o
reglaments, pel qual resulta que tots els membres de les Corporacions Locals estan obligats a
formular, abans de la presa de possessió, les corresponents declaracions.
Així doncs, sobre si la declaració de béns i activitats pels consellers electes és requisit
necessari per a adquirir la plena condició del càrrec, cal tenir en compte l’Acord de 20 de juny
de 2003, entre d’altres, que recorda la doctrina de la Junta General Central:
“Trasladar que la Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que, conforme al
artículo 75.5 LRBRL, todos los miembros de las Corporaciones Locales están obligados a
formular antes de la toma de posesión la declaración de bienes y actividades, por lo que no
pueden los concejales electos tomar posesión sin cumplir dicho requisito ni participar en la
elección de Alcalde, si bien no es causa de pérdida de la condición de concejal ni comporta
consecuencia alguna de régimen electoral la no presentación por el mismo de la declaración de
bienes y actividades a los efectos de su inscripción en el Registro de Intereses, de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente en materia de régimen local”.
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En conseqüència, davant la falta de presentació de la declaració de béns i drets, no procedeix
la presa de possessió del Sr. Josep Maria Clopés Alemany.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
3.3 Aprovació del pressupost per l'exercici 2015 (PRP2014/314)
Exp. núm.: 2014/736
Antecedents
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici 2015,
confeccionat d’acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària adjunta, que
comprèn :
-

Memòria del President
Liquidació del pressupost de 2013 i avanç de la de 2014
Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal de
la Selva, amb la situació retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2015
Pla d’inversions
Situació i evolució previsible de l’endeutament financer
Informe econòmic – financer, emès per l’interventor
Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, emès per
l’interventor.
Estat d’ingressos i despeses corresponent al Consell Comarcal
Pressupost empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, S.A.
Bases sobre l’execució pressupostària

-

Acords
En conseqüència i en compliment del que disposa l’article 168 i concordants del RDL 2/2004,
de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer - Aprovar inicialment els pressupostos generals del Consell Comarcal de la Selva i del
Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu per a l’exercici 2015, que
presenten l’estructura següent, resumits per capítols d’ingressos i de despeses i amb la
corresponent consolidació:
Ingressos:
Capítol

Denominació

3

Taxes, preus públics,altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

Consell Comarcal

Castell de Montsoriu

6.437.563,39 €

25,28%

26.800,00 €

41,65%

18.929.127,28 €

74,35%

37.546,00 €

58,35%

50.000,00 €

0,20%

0,00 €

0,00%

Eliminacions

-8.498,00 €

Consolidat
6.464.363,39 €

25,33%

18.958.175,28 €

74,30%

50.000,00 €

0,20%
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7

Transferències de capital

13.515,13 €

0,05%

0,00 €

0,00%

13.515,13 €

0,05%

8

Actius financers

30.000,00 €

0,12%

0,00 €

0,00%

30.000,00 €

0,12%

25.460.205,80 €

100%

64.346,00 €

100%

-8.498,00 €

25.516.053,80 €

100%

Castell de Montsoriu

Eliminacions

Total

Despeses:
Capítol

Denominació

Consell Comarcal

1

Despeses de personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

6

Consolidat

6.627.207,72 €

26,03%

24.567,00 €

38,18%

6.651.774,72 €

26,07%

15.622.409,10 €

61,36%

27.479,00 €

42,71%

15.649.888,10 €

61,33%

390.015,00 €

1,53%

300,00 €

0,47%

390.315,00 €

1,53%

2.125.826,10 €

8,35%

12.000,00 €

18,65%

2.129.328,10 €

8,35%

Inversions reals

153.515,13 €

0,60%

0,00 €

0,00%

153.515,13 €

0,60%

8

Actius financers

30.000,00 €

0,12%

0,00 €

0,00%

30.000,00 €

0,12%

9

Passius financers

511.232,75 €

2,01%

0,00 €

0,00%

511.232,75 €

2,00%

25.460.205,80 €

100,00%

64.346,00 €

100,00%

25.516.053,80 €

100,00%

Total

-8.498,00 €

-8.498,00 €

Segon - Aprovar les bases d’execució del Pressupost esmentat, les quals figuren com a part
integrant de l’expedient.
Tercer - Aprovar la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual, els conceptes
retributius i la relació de llocs de treball que figuren a l’expedient.
Quart.- Declarar que les actuacions del Servei de Gestió Tributària constitueixen un sector
prioritari i afecten el funcionament de serveis públics essencials, d’acord amb el que disposa la
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 i
autoritzar al Consell Comarcal de la Selva el nomenament de funcionaris interins per cobrir les
vacants com a conseqüència de necessitats urgents i inajornables.
Cinquè.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient, als efectes que
els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients i
considerar-lo definitivament aprovat sense necessitat d’acord plenari posterior si durant aquest
termini no es presenten reclamacions.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Jordi Orobitg manifesta que s’han mirat els pressupostos amb l’ànim d’aprovar-lo
favorablement, però en relació a la RLT els preocupa la incorporació del personal com a
funcionaris interins de programes anteriorment canvia, hi ha un canvi d’interinitat. Pel que fa a
l’aplicació de recursos, traicionarien a la seva manera de fer donat que s’evidencien canvis
importants, hi ha un increment a la capital de la comarca, en decrement a l’Associació de
Turisme la Selva.
El Sr. Salvador Balliu diu que el Viver d’Empreses és una aposta de la comarca juntament amb
l’Ajuntament de Santa Coloma, en interès de tota la comarca. També manifesta que pel que fa
a la partida de turisme reconeix la disminució però perquè no necessàriament repercutirà en el
seu bon funcionament, ja que els resultats poden mantenir-se amb menys pressupost.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent:
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Vots a favor: 18
( CIU, PSC-PM)
Vots en contra: 8
(ERC, ICV)
Abstencions: 6
(PPC, I-SELVA, MILLOR)

3.4 Aprovació provisional de la modificació i creació de diverses ordenances fiscals per
l'any 2015 i aprovació provisonal de les tarifes dels serveis prestats per NORA per l'any
2015 (PRP2014/313)
Exp. núm.: 2014/555
Aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals:
T-02 Taxa per l’activitat d’informació, tramitació d’expedients i inspecció d’establiments
sotmesos i no sotmesos a la llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
T-04 Taxa per la prestació del servei d’assistència i assessorament jurídic.
T-07 Taxa per la protecció mediambiental
T-08 Taxa per l’ús privatiu de les dependències del Consell Comarcal
T-09 Taxa per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació.
T-14 Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en matèria d’urbanisme.
T-15 Taxa pel servei de l’òrgan tècnic ambiental comarcal
Aprovació provisional de les següents ordenances de nova creació:
T-16 Taxa per la redacció de plans de prevenció d’incendis forestals
P-09 Preu públic per la higienització de parcs de salut municipals
P-10 Preu públic per el transport adaptat
P-11 Preu públic servei d’ajuda a domicili
P-12 Preu públic de teleassistència domiciliaria
Aprovació provisional de les tarifes dels serveis prestats per NORA
Antecedents
El títol de l’ordenança T-02 no recull el marc normatiu actual, per aquest motiu es proposa un
nou títol.
Per tal d’harmonitzar els preus dels diferents informes tècnics que figuren en les ordenances
fiscals del Consell T-02 i T-14, es proposa modificar el preu dels informes tècnics de qualsevol
tipus de 140€ a 163,05€
L’ordenança fiscal T-04 no incorporava el preu hora d’assistència de secretaria, intervenció o
tresoreria, per tant s’hi afegeix aquest nou concepte.
L’ordenança fiscal T-07 regula tots aquells serveis relacionats amb la protecció ambiental. La
proposta de modificació inclou la concreció del fet imposable, la modificació del preu del CTR
segons l’ordenança de l’Ajuntament de Lloret i el llistat de preus unitaris i de serveis de NORA
SA, així com l’ampliació de trams per presència d’impropis que regula la tarifació de la planta
de compostatge (en aquest sentit s’ha mantingut el mateix preu que l’any 2014).
Amb la dissolució del Consorci de Benestar Social cal afegir a l’ordenança fiscal T-08 que
regula l’ús de les dependències del Consell Comarcal, les dependències del carrer del Prat.
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Des de l’u de desembre de 2013 el Consell Comarcal de la Selva ve assumint de forma directa
la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció. El
pressupost de l’exercici 2014 recull totes les despeses previstes per dur a terme aquesta gestió
directa. És a partir del mes de novembre que ja podem dibuixar l’escenari final, tant d’ingressos
com de despeses, que s’hauran produït durant l’any 2014. Pel que fa a ingressos, veiem que
hem estat capaços d’augmentar, en conjunt, la xifra de recaptació, i per tant augmentar el
volum d’ingressos generats a través de la taxa T-09 per la prestació de serveis de gestió
cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció. Pel que fa a les despeses, s’han produït
algunes desviacions respecte les previsions inicials. Hi ha partides que necessiten més dotació
i d’altres que es pot reduir. En conjunt, respecte el 2014, les despeses augmenten, però
proporcionalment menys que els ingressos. Aquest fet permet plantejar un nou ajut a la tarifa.
Amb la voluntat de beneficiar a tots els ajuntaments i entitats que han delegat o encarregat al
Consell Comarcal els serveis que recullen aquesta taxa, es proposa modificar el preu de la
voluntària, aplicant una major reducció als municipis on ens desplacem, com a màxim, 10 dies
l’any. Amb aquesta modificació es pretén reduir el nombre de desplaçaments als municipis, per
tal d’optimitzar els recursos humans i materials de què disposem.
Davant de les demandes rebudes d’informes relatius a activitats recreatives i espectacles
públics, s’incorpora aquesta nova activitat dins de l’ordenança fiscal T-15 Taxa pel servei de
l’òrgan tècnic ambiental comarcal.
Davant la creixent demanda de redacció de plans de prevenció d’incendis forestals es proposa
la nova taxa T-16: Reguladora de la redacció de plans de prevenció d’incendis forestals, per tal
de regular aquesta activitat.
S’ofereix als ajuntaments de la comarca el servei de manteniment dels parcs de salut
municipals. Aquest nou servei quedarà regulat en el preu públic P-09: Preu públic per la
higienització de parcs de salut municipals.
La dissolució del Consorci de Benestar Social amb efectes 1 de gener de 2015, comporta que
el Consell Comarcal de la Selva assumeixi tots els serveis que ve prestant aquest organisme.
Per aquest motiu cal recollir les ordenances que regeixen els serveis actuals al Consorci, i
traspassar-les i aprovar-les en el ple del Consell Comarcal de la Selva. En l’ordenança
reguladora del transport adaptat s’han actualitzat els preus unitaris. Per calcular aquests preus
s’ha tingut en compte el número d’usuaris, quilòmetres, els nombre de trajectes i l’ús de cadira
de rodes. S’han agafat com a model aquests paràmetres a tancament de novembre de 2014.
En l’ordenança reguladora de Servei d’Ajut a Domicili s’ha distingit el SAD Dependència del
SAD Social, donat que tenen una gestió diferent. El SAD Dependència es veu afectat per la Llei
de Dependència i el SAD Social queda recollit a la Llei de Serveis Socials. En l’ordenança
reguladora del Servei de Teleassistència es recull sense cap canvi.

Fonaments de dret
És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:
-

Ordenança fiscal núm. T-02: Taxa per l’activitat d’informació, tramitació d’expedients i
inspecció d’establiments sotmesos i no sotmesos a la llei de prevenció i control
ambiental de les activitats.
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-

Ordenança fiscal núm. T-04: Taxa per la prestació del servei d’assistència i
assessorament jurídic.
Ordenança fiscal núm. T-07: Taxa per la protecció mediambiental.
Ordenança fiscal núm. T-08 Taxa per l’ús privatiu de les dependències del Consell
Comarcal
Ordenança fiscal núm. T-09: Taxa reguladora de les taxes per la prestació de serveis
de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell
Comarcal de la Selva.
Ordenança fiscal núm. T-14: Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en
matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. T-15: Taxa pel servei de l’òrgan tècnic ambiental comarcal.

Segon.- Aprovar provisionalment la creació de les noves Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen, en els termes que consten a l’annex 2:
-

Ordenança fiscal núm. T-16: Taxa reguladora de la redacció de plans de prevenció
d’incendis forestals.
Ordenança fiscal núm. P-09: Preu públic per la higienització de parcs de salut
municipals
Ordenança fiscal núm. P-10: Preu públic per transport adaptat
Ordenança fiscal núm. P-11: Preu públic del servei d’ajuda a domicili
Ordenança fiscal núm. P-12: Preu públic de teleassistència domiciliaria

Tercer.- Aprovar provisionalment les tarifes dels serveis que presta l’empresa Serveis
Mediambientals de la Selva SA, en els termes que consten a l’annex 3.
Quart.- 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.
Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Sisè - Els acords definitius d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les modificacions
aprovades.
ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES
Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord amb la
seva nova redacció:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-02: CORRESPONENT A L'ACTIVITAT D'INFORMACIÓ I
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS, I A LA INSPECCIÓ D'ESTABLIMENTS SOTMESOS I NO
SOTMESOS A LA LLEI D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
1. Es modifica l’article 6 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
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1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic.

50,00

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.

50,00

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals
tancats o recintes amb una superfície de fins a 1.000 m2, o de llur modificació
substancial

1.250,00

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals
tancats o recintes amb una superfície d’entre 1.000 fins a 5.000 m2, o de llur
modificació substancial

1.500,00

5. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals
tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur modificació
substancial

1.800,00

6. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental

250,00

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 1.000 m2,

1.250,00

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície d’entre 1.000 fins a 5.000 m2 .

1.500,00

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície de més de 5.000 m2 .

1.800,00

10. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental
quan el control el duen a terme tècnics.

1.250,00

11. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental
quan el control el duen a terme tècnics.

1.250,00

12. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de
comunicació ambiental.

250,00

13. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència

S’aplicarà la mateixa quota
proporcionalment
a
la
superfície ampliada
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14. Canvis de titularitat

163,05

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-04: TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
I
ASSESSORAMENT
JURÍDIC
I
ADMINISTRATIU
A
LES
CORPORACIONS, ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES I A PARTICULARS.

1.

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

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa per als serveis d’assistència i d’assessorament jurídic i administratiu a les
corporacions locals, entitats públiques i privades i a particulars.
Constitueix el fet imposable:
a) Assessorament jurídic i administratiu
Elaboració, a instància de part, d’informes jurídics i administratius preceptius, derivats del
compliment de lleis sectorials que regulen activitats, la competència pròpia o delegada dels
quals correspon al Consell Comarcal de la Selva.
b) Assistència jurídica i administrativa
La participació en reunions d’òrgans col·legiats en compliment de l’article 95.c de la Llei
8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en l’exercici de les funcions
reservades d’assessorament legal preceptiu i fe pública (Article 1 del R.D.1174/87, de 18
de setembre, que regula el Remissió normativa dels funcionaris d’habilitació estatal).
L’elaboració de les actes corresponents.
Assistència a tribunals de selecció de personal.
Traducció de textos.
c) L’exercici de les funcions i tasques pròpies corresponents a l’àmbit de secretaria, intervenció
i/o tresoreria per part de funcionaris del grup A1 o assimilat

2.

Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent manera:

La taxes aplicables són les següents:
Per redacció i elaboració d’informes
Per assistència a reunions, (plens, comissions de govern,
informatives, patronats, assemblees, …)
Per assistència a tribunals de selecció de personal
Per assistència a servies d’arxius municipals(preu/hora)
Exercici de les funcions pròpies de secretaria / intervenció
i/o tresoreria
Traducció de textos
Desplaçament fins a 20 km
Desplaçament fins a 30 km
Desplaçament fins a 50 km

163,05 €
47,49 €
47,49 €
26,34 €
49,00 €/hora
0,05 €/línia
15,00 €
20,00 €
25,00 €

Pel que fa a la representació judicial i extrajudicial de les corporacions locals en matèries
relatives als ingressos de dret públic locals, s’aplicaran les normes següents:
1)

La taxa aplicable serà el 10% de la quantia de la liquidació impugnada, amb un mínim
de 300 EUR i uns màxims de 12.000 EUR si el procediment acaba amb una sentència
o resolució favorable, de 9.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució
parcialment favorable, o de 6.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució
desfavorable.
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2)

Si la quantia del procediment és indeterminada, s’aplicarà una taxa de 3.000 EUR.

3)

Si el procediment continua en una 2a instància, la nova taxa aplicable serà el 4% de la
quantia de la liquidació impugnada, amb un mínim de 300 EUR i uns màxims de 12.000
EUR si el procediment acaba amb una sentència o resolució favorable, de 9.000 EUR
si aquest acaba amb una sentència o resolució parcialment favorable, o de 6.000 EUR
si aquest acaba amb una sentència o resolució desfavorable.

4)

Si la quantia del procediment és indeterminada i aquest continua en una 2a instància,
s’aplicarà una nova taxa de 1.200 EUR.

5)

Si l’acte impugnat és una ordenança fiscal proposada pel Consell Comarcal de la Selva
per tal de donar suport a alguna actuació d’inspecció o comprovació d’ingressos, no
s’aplicarà cap taxa, sempre que la competència d’inspecció o gestió corresponent hagi
estat delegada o encarregada al Consell Comarcal de la Selva.

3.

S’incorpora l’article 4, bonificacions, que queda redactat de la següent manera:

S’aplicarà una bonificació del 15% quan es tracti d’assistències, assessoraments o exercici de
funcions de secretaria/intervenció i/o tresoreria de manera continuada al llarg de l’any.
4.

S’incorpora l’article 5, meritació, liquidació i pagament, que queda redactat de la
següent manera:

Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta Ordenança es meritaran en el moment que el
Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.
La liquidació dels serveis prestats es realitzarà en còmput mensual.
Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62,2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
a)



Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

69,89 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)


Tractament de la fracció resta al CTRM

66,92 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)
La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus impositius
d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la immediata revisió
corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.
b)

Tractament de la fracció orgànica municipal:
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IMPROPIS

euros/Tn

0% - 2,50%

51,82 €/Tn

2,51% - 5,00%

56,09 €/Tn

5,01% - 7,50%

60,37 €/Tn

7,51% - 10,00%

64,65 €/Tn

10,01% - 12,50%

68,93 €/Tn

12,51% - 15,00%

73,21 €/Tn

15,01% - 17,50%

77,49 €/Tn

17,51% - 20,00%

81,77 €/Tn

20,01% - 22,50%

86,05 €/Tn

22,51% - 25,00%

90,33 €/Tn

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del tractament de la fracció
orgànica serà el que s’obté de la mitjana trimestral d’impropis determinats a les
caracteritzacions dels quatre trimestres anteriors, ponderada amb les quantitats recollides a
cada un dels trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència mínima de tres mesos o el
termini comprès entre caracteritzacions.
Les caracteritzacions considerades són les oficials que realitza l’Agència de Residus de
Catalunya de la FORM aportada per cada circuit o municipi, o be les realitzades pel Consell
Comarcal prèvia sol·licitud d’un municipi. En aquest cas el cost de la caracterització anirà a
càrrec del sol·licitant.
c)

Tractament de la fracció vegetal:

Concepte
Restes vegetals
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica
d)

Servei comarcal de compostatge casolà:

Visites de seguiment de compostatge casolà
e)

euros/Tn
17,56 €/Tn
65,91 €/Tn
51,82 €/Tn

14,01 euros/visita realitzada

Tractament de voluminosos:

Tractament de voluminosos a gestor autoritzat

f)

Servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental:

Servei d’inspecció
Desplaçament fins a 20 km
Desplaçament fins a 30 km
Desplaçament fins a 50 km
g)

41,16 €/Tn

169,63 euros/acta
15,00 €
20,00 €
25,00 €

Servei de gestió del procediment sancionador per infraccions en matèria de protecció ambiental:

Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal T-09 a
l'apartat 4.3 per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-08: ÚS PRIVATIU DE LES DEPENDÈNCIES DEL CONSELL
COMARCAL
1.Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
Les taxes aplicables són les següents:
Utilització de la Sala d’Actes del Consell Comarcal: 57,73 €/hora o fracció
Utilització de la Sala de Treball del Consell Comarcal: 32,37 €/hora o fracció
Utilització de la Sala Gran de formació dels serveis socials ubicada al carrer del Prat número 1:
175€/mensuals
Utilització de despatx entrevistes individuals dels serveis socials ubicat al carrer del Prat
número 1: 10€/dia
L’ús d’aquestes dependències serà gratuït per a les entitats públiques o privades sense ànim
de lucre. No obstant això, aquestes entitats s’hauran de fer càrrec de la vigilància, control i
seguretat de les dependències durant tot el temps que duri la utilització, des de l’inici fins el
final. El número de dependències és limitat, per tant la sol·licitud del seu ús queda supeditat a
la disponibilitat de les mateixes.
ORDENANÇA FISCAL T-09: REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:
Article 4 Quota tributària
4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral
En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col·laboració entre la
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de
col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar
les quantitats o percentatges següents:
a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients
Tramitació d'expedients

44,44 EUR/expedient
6,35 EUR/unitat en excés

- Atenció al públic
- Omplir formularis
- Fulls de gravació
- Generació de la cinta FIN

Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1

21,13 EUR/CU-1
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Part variable

0€

- En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés directe
el percentatge s’aplicarà sobre l’import total, que
inclou tots els exercicis no prescrits
- En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en
compte l’import complementari corresponent a la
incorporació al padró fiscal
- En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap
percentatge

b)

Per la realització de treballs addicionals

Treballs de camp per detectar incidències

Menys de 2.500 unitats urbanes
1,21 EUR/unitat urbana

- Treball de camp
- Fotografies digitalitzades de les finques

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes

- Revisió de la cinta FIN98

1,00 EUR/unitat urbana

Més de 5.000 unitats urbanes
0,63 EUR/unitat urbana

Resolució de recursos

15,85 EUR/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a
la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla:
a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR.
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b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51
EUR.

c)

Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51
EUR.

d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta de
resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que s’hagin
tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR.

e) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i
conductors amb domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre l’ingressat a
l’ajuntament, més l’import que caldrà abonar a la FEMP per el conveni d’adhesió, que
és d’un 43% sobre l’import ingressat + IVA.

En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de
satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop
s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris
esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la multa s’ha de satisfer la
mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta
d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent.
4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a
la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es detalla:

a)

Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi
hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR.

b)

Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o
recursos de reposició contestats, 99,30 EUR.

c)

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

d)

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

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

4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària
En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la recaptació
voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar
el percentatge del 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense
l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la recaptació en període voluntari.
Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) com en
el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun Ajuntament opta
per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer una delegació de les
competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a aquest supòsit. D’altra banda,
un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per impagament en període voluntari, i sense
perjudici de l’aplicació dels percentatges anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament
del deute el Consell Comarcal de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per
l’Ajuntament corresponent.
4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària
En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents:
a)

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

b)

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

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

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

2,50%

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

2,90%

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

3,10%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

3,50%

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

-0,20

Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació voluntària d’un
ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a l’Ajuntament suport
administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells aspectes de gestió tributària
(confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés
directe, concessió i denegació de bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els
actes anteriors i d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i
assistència) que siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o
encarrega formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà
cap taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional.
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de
càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a
aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec faci que l’ajuntament se
situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la
tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha
motivat el salt de tram.
4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o
percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu:
a)

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

b)

Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat dels
recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.

4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria integral
(recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic
4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per aquestes
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entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import principal de les
quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent:
Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi

3,70%

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

-0,20

Si l’entitat en questió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el manteniment
del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe o una proposta de
resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d’aquests ingressos, no
es meritarà cap taxa addicional.
Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de
càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a
aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de quotes faci que
l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet,
s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec
que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en què finalitzin els càrrecs del concepte de
quotes en qüestió.
4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar la quantitat
equivalent a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.
4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres ingressos
de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE)
Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre
els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 20% de l’import principal, a
la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del període executiu. En aquests casos,
només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el municipi si el càrrec anual en període
executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.
4.8. Altres
D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden establir
supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, segons l’import i altres
circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els quals s’han efectuat delegacions
de competències o encàrrecs de gestió. En aquest sentit, els caps d’àrea corresponents
efectuaran una proposta que haurà de ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i
pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan col·legiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o
encàrrecs de gestió.
En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les costes
derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin repercutit a la
persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes també hauran de ser
satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un ens creditor (ajuntament o entitat
urbanística), si els procediments de subhasta i posterior venda directa han finalitzat sense
ofertes suficients, cas en què les taxes a satisfer per part d’aquests ens –si accepten les
adjudicacions proposades- són les mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període
executiu.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T- 14. - TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I
ALTRES ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME

1. Es modifica l’article 6 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:
Article 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n
despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
Llicències urbanístiques d’obres menors

60,00 €

Llicències urbanístiques d’obres majors
per base imposable inferior a 60.000€
per base imposable entre 60.000 i 600.000€
per base imposable superiors a 600.000€

250,00€
400,00€
600,00€

Altres llicències
primera utilització dels edificis (x local)
modificació de la llicència concedida
llicències de parcel·lació (x parcel·la resultant)
altres llicències
(obertura rases, instal·lacions de rètols,...)
Altres documents
Informes tècnics de qualsevol tipus
Certificats urbanístics i/o compatibilitat

200,00€
50%
Taxa original
100,00€ (amb un mínim
de 300,00€)
100,00€

163,05€
180,00€

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número
anterior, sempre que l'activitat s'hagués iniciat efectivament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-15: TAXA PEL SERVEI DE L’ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL
COMARCAL

1. Es modifica l’article 1 , fet imposable, que queda redactat de la següent forma:
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa pel servei de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC), en l’exercici de les
competències que li confereix l’apartat 2, de l’article 38 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.





Informes ambientals de les activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Informes de canvis no substancials
Informes de revisió de llicència o valoració de controls periòdics d’activitats.
Informes ambientals d’activitats recreatives i espectacles públics.

2. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
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Informes ambientals d’activitats de l’annex II
Informes ambientals d’activitats de l’annex III
Informes de canvis no substancials
Informes de controls periòdics i/o revisions de la llicència
ambiental
Informe ambiental d’activitats recreatives i espectables
públics

163,05 euros/informe
163,05 euros/informe
73,50 euros/informe
73,50 euros/informe
163,05 euros/informe

3. Es modifica l’article 4 , meritació i pagament, que queda redactat de la següent forma:
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el
Consell Comarcal rebi l’encàrrec i obri l’expedient de referència.
La liquidació de les taxes meritades es produirà a l’obertura de l’expedient, essent d’aplicació
els terminis de pagament els establerts a l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació.
ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA REGULADORA DE LA REDACCIÓ DE PLANS DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció de Plans de prevenció
d’incendis forestals (PPI), servei destinat als municipis de la comarca que ho sol·licitin.
Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei la redacció del Pla de prevenció
d’incendis forestals.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la
comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec d’aquest servei.

Article 3. Quantia
Redacció Pla prevenció d’incendis forestals

1.760 euros/pla

Art. 3.7 Bonificacions
Els municipis que disposin de conveni d’adhesió al PAS degudament aprovat gaudiran d’una
bonificació del 5%
Els municipis als quals se’ls hi hagi redactat per part del Consell Comarcal de la Selva un Pla
d’actuació municipal (PAM) gaudiran d’una bonificació del 15 %.
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Article 4. Meritació i pagament
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el
Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.
La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament són els establerts a l’article
62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació
de la corresponent liquidació.
Article 5. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei
de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí oficial
de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-09: PREU PÚBLIC PER LA HIGIENITZACIÓ DE PARCS DE
SALUT MUNICIPALS
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva
estableix el preu públic per a la prestació del servei d’higienització dels parcs de salut
municipals dels ajuntaments que ho sol·licitin.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els ajuntaments de la comarca que sol·licitin al Consell aquest
servei.
Article 3. Quantia
Higienització anual dels parcs

319,20 €/any i parc

Actuació extraordinària

105,34 €/any i parc

Altres actuacions

Prèvia aprovació de pressupost

El servei d’higienització inclou les operacions que a continuació es detallen:
a. Mantenir nets els aparells.
b. Netejar grafits i pintades per mantenir l’estètica original dels equipaments.
c. Revisar les subjeccions.
d. Restituir els taps protectors i cargols de subjeccions, que estiguin deteriorats.
e. Lubricar les peces mòbils.
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Els materials substituïts i utilitzats en les intervencions (cargols i pintura) seran iguals o
equivalents i de les mateixes característiques tècniques que els originals. El cost dels materials
anirà a càrrec del Consell Comarcal.
Aquest manteniment sempre s'entendrà, com a derivat de l'ús, en cap cas derivat d'actes
vandàlics. Resta exclòs del preu, la neteja i el manteniment del paviment del parc, substituir i
reposar els cartells del parc i la reposició o reparació de qualsevol element del parc diferent a
les especificades.
El cost inclou tres actuacions anuals, desplaçaments, el material necessari per realitzar
l’encàrrec i la redacció d’una memòria anual justificativa dels serveis realitzats.
Article 4. Meritació i pagament
L’import del servei d’higienització dels parcs de salut municipals es meritarà trimestralment, en
funció dels treballs efectuats i justificats.
Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació
Article 5. Impagament
En cas d'impagament, se seguirà el procediment per la via de constrenyiment previst en el
Reglament general de recaptació.
Article 6. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei
de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí oficial
de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-10: PREU PÚBLIC TRANSPORT ADAPTAT
Article1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/198, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conforme amb el que
disposen els articles del 15 al 19 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es vol procedir a la imposició i
ordenació del preu públic pel transport adaptat, que es regirà amb la present ordenança fiscal,
les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu en l’esmenta’t text refós. El preu públic
constitueix un ingrés del dret públic de naturalesa tributària, tal com disposa l’article 2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós al definir la tipologia de
recursos de les hisendes locals.

Article 2. Fet imposable
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El fet imposable el constitueix l’activitat comarcal del servei de transport adaptat, sol·licitud a
instància de particulars.
Article 3. Obligats a pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes aquelles
administracions públiques, persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o
activitats regulats a la present ordenança
Article 4. Quantia
Els ajuntaments pagaran per cada usuari del seu municipi en funció dels trajectes diaris (anada
o tornada) i dels quilòmetres diaris d’aquests trajectes. Hi haurà bonificacions en cas de no
utilitzar cadira de rodes d’un 25% sobre el cost.
S’aplicaran les següents taules segons imports anuals
Nº de trajectes setmanals
Distància

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de >0 a 5 Km.

48,63 €

97,25 €

145,88 €

194,51 €

243,13 €

291,76 €

340,39 €

389,01 €

437,64 €

486,27 €

de >5 a 10 Km.

97,25 €

194,51 €

291,76 €

389,01 €

486,27 €

583,52 €

680,77 €

778,03 €

875,28 €

972,53 €

de >10 a 15 Km.

145,88 €

291,76 €

437,64 €

583,52 €

729,40 €

875,28 €

1.021,16 €

1.167,04 €

1.312,92 €

1.458,80 €

de >15 a 20 Km.

194,51 €

389,01 €

583,52 €

778,03 €

972,53 €

1.167,04 €

1.361,54 €

1.556,05 €

1.750,56 €

1.945,06 €

de >20 a 25 Km.

243,13 €

486,27 €

729,40 €

972,53 €

1.215,66 €

1.458,80 €

1.701,93 €

1.945,06 €

2.188,20 €

2.431,33 €

de >25 a 30 Km.

291,76 €

583,52 €

875,28 €

1.167,04 €

1.458,80 €

1.750,56 €

2.042,32 €

2.334,08 €

2.625,84 €

2.917,60 €

de >30 a 35 Km.

340,39 €

680,77 €

1.021,16 €

1.361,54 €

1.701,93 €

2.042,32 €

2.382,70 €

2.723,09 €

3.063,48 €

3.403,86 €

de >35 a 40 Km.

389,01 €

778,03 €

1.167,04 €

1.556,05 €

1.945,06 €

2.334,08 €

2.723,09 €

3.112,10 €

3.501,11 €

3.890,13 €

de >40 a 45 Km.

437,64 €

875,28 €

1.312,92 €

1.750,56 €

2.188,20 €

2.625,84 €

3.063,48 €

3.501,11 €

3.938,75 €

4.376,39 €

de >45 a 50 Km.

486,27 €

972,53 €

1.458,80 €

1.945,06 €

2.431,33 €

2.917,60 €

3.403,86 €

3.890,13 €

4.376,39 €

4.862,66 €

Descompte sense
cadira
Distància

Nº de trajectes setmanals
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de >0 a 5 Km.

38,90 €

77,80 €

116,70 €

155,61 €

194,51 €

233,41 €

272,31 €

311,21 €

350,11 €

389,01 €

de >5 a 10 Km.

77,80 €

155,61 €

233,41 €

311,21 €

389,01 €

466,82 €

544,62 €

622,42 €

700,22 €

778,03 €

de >10 a 15 Km.

116,70 €

233,41 €

350,11 €

466,82 €

583,52 €

700,22 €

816,93 €

933,63 €

1.050,33 €

1.167,04 €

de >15 a 20 Km.

155,61 €

311,21 €

466,82 €

622,42 €

778,03 €

933,63 €

1.089,24 €

1.244,84 €

1.400,45 €

1.556,05 €

de >20 a 25 Km.

194,51 €

389,01 €

583,52 €

778,03 €

972,53 €

1.167,04 €

1.361,54 €

1.556,05 €

1.750,56 €

1.945,06 €

de >25 a 30 Km.

233,41 €

466,82 €

700,22 €

933,63 €

1.167,04 €

1.400,45 €

1.633,85 €

1.867,26 €

2.100,67 €

2.334,08 €

de >30 a 35 Km.

272,31 €

544,62 €

816,93 €

1.089,24 €

1.361,54 €

1.633,85 €

1.906,16 €

2.178,47 €

2.450,78 €

2.723,09 €

de >35 a 40 Km.

311,21 €

622,42 €

933,63 €

1.244,84 €

1.556,05 €

1.867,26 €

2.178,47 €

2.489,68 €

2.800,89 €

3.112,10 €

de >40 a 45 Km.

350,11 €

700,22 €

1.050,33 €

1.400,45 €

1.750,56 €

2.100,67 €

2.450,78 €

2.800,89 €

3.151,00 €

3.501,11 €

de >45 a 50 Km.

389,01 €

778,03 €

1.167,04 €

1.556,05 €

1.945,06 €

2.334,08 €

2.723,09 €

3.112,10 €

3.501,11 €

3.890,13 €

Preu per als usuaris:
Els usuaris abonaran el preu públic que resulti de l’aplicació de les següents quotes:
a) Quota fixa per ruta:
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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.
Article 5. Meritació i pagament
La meritació es produirà des del moment en què s’inicia l’ús del servei i d’acord amb la
resolució que l’autoritzi. El pagament del servei es produirà per mesos vençuts o proporcional
al període que s’ha utilitzat el servei.
El pagament per part del usuaris es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
En el cas dels ajuntament es presentarà una liquidació mensual.
Article 6. Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment per la via
de constrenyiment prevista en el Reglament general de recaptació.
Article 7. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei
de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí oficial
de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-11: PREU PÚBLIC SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva
estableix el preu públic corresponent a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili Social i Servei
d’Ajuda a Domicili per Dependència.
Article 2. Objecte
El servei d’Atenció domiciliària és una prestació comarcal que ofereix un conjunt integrat,
organitzat i coordinat d’accions i serveis , que es presten , principalment al domicili, de forma
conjunta o separadament segons siguin les necessitats de la persona usuària i/o de la seva
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família i que s’orienten a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia i cura personal i cura
de la llar.
Aquest servei es finança en part per l’ajuntament, que aporta com a mínim el 34%, en part per
la Generalitat, mitjançant el contracte programa, que aporta el 66% i per les aportacions que
han de fer els usuaris.
Article 3. Fet imposable
El fet imposable del SAD Dependència serà els serveis del qual es beneficiaran les persones
que tenen reconeguda una resolució de grau de dependència per la Generalitat i sol·liciten un
servei de SAD dins la cartera de serveis a què tenen dret.
El fet imposable del SAD Social serà els serveis dels quals es beneficiaran les persones que
necessitin un suport en a domicili per les tasques diàries, no tinguin reconegut grau de
dependència i ho hagin sol·licitat.
Article 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes les persones
que tinguin accés a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili Dependència i Servei d’Ajuda a
Domicili Social, així com els ajuntaments on resideixen els beneficiaris d’aquests serveis.
Article 5. Quantia
La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es
calcularà en funció dels ingressos propis que la Generalitat ens facilita i es valorarà d’acord
amb la calculadora PIA establerta per la Generalitat. El màxim d’hores que es podrà beneficiar
l’usuari seran les establertes per la cartera de serveis de dependència en funció del grau
atorgat.
La quota a abonar pels ajuntaments per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència
es fixa un màxim del 34% del cost total del servei i se li abonarà el copagament dels usuaris.
El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es fixa en 16,25€/hora
La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Social es calcularà
en funció de l’article 6.
El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Social es fixa en 15,44€/hora
Article 6. Valoració econòmica del SAD Social
La valoració econòmica del SAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de
la unitat familiar del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible.
La quota a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents:
1. Càlcul del mínim vital
Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum,
aigua, telèfon i altres necessitats mínimes). El mínim vital es igual al 90% del salari mínim
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interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant percentualment
segons el nombre de membres del nucli familiar, en base al següent càlcul:
Mínim
Mínim
Mínim
Mínim
Mínim

2.

Vital
Vital
Vital
Vital
Vital

=
=
=
=
=

1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
a partir de 5 persones

90% SMI
anterior+60% SMI
anteriors+33% SMI
anteriors+25% SMI
anteriors+10% SM

Càlcul de la renda disponible:

La renda disponible és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar el
mínim vital i les altres despeses, dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de la
família, provinents dels rendiments del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital
(mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments nets d’activitats econòmiques i
ingressos derivats de la Llei de Dependència.
Les persones que cobren una prestació per cuidador no professional de LAPAD no seran
prioritaris en rebre un SAD social, i estaran sotmesos al criteri professional i a l’estudi del cas.
Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

-

Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
IBI
Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o
d’altres): fins a 300 €/mes
Qualsevol altra despesa extraordinària justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

3.

Estalvis bancaris:

-

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de SAD quan els saldos mitjos bancaris
de tots els comptes de les entitats financeres superen:
1 persona: 10.000 €
2 persones: 15.000 €
A partir de 3 persones: 20.000 €
Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 30.000 € no es té
dret a la subvenció.

4.

Càlcul de la bonificació del servei d’ajut a domicili.
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Renda disponible mensual
Fins a 30 €
De 31 a 70 €
De 71 a 130 €
De 131 a 190 €
De 191 a 250 €
De 251 a 310 €
De 311 a 370 €
De 371 a 430 €
De 431 a 460 €
A partir de 460,1 €

Bonificació
100% amb un cost mínim de 8 €/mes
92% del cost
84% del cost
76% del cost
68% del cost
60% del cost
52% del cost
44% del cost
36% del cost
0

El màxim d’hores d’atenció s’estableix en 1 hora/diària (22 hores mensuals). A partir d’aquest
nombre d’hores l’usuari haurà d’assumir el cost del 100% del servei. Els serveis s’aprovaran
amb una temporalitat de 6 mesos. Passat aquest període caldrà revisar el cas de nou.
De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà amb l’informe dels Serveis Social Bàsics,
i amb el vist i plau de la coordinadora de Serveis Socials, es podrà variar el nombre d’hores i
bonificació.
En els casos que requereixi coordinació entre Serveis Social i la treballadora familiar es
liquidaran 0.5 hores mensuals de coordinació a l’ajuntament corresponent.
Article 7. Meritament i pagaments
La meritació es produirà des del moment en què s’inicia l’ús del servei i d’acord amb la
resolució que l’autoritzi. El pagament del servei es produirà per mesos vençuts o proporcional
al període que s’ha utilitzat el servei.
El pagament per part del usuaris es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
En el cas dels ajuntament es presentarà una liquidació mensual.
Article 8. Impagament
En cas d'impagament se seguirà el procediment per la via de constrenyiment, que comporta el
deute de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Article 9. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei
de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició Addicional
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Els ingressos provinents dels copagaments dels usuaris de SAD Social es destinaran, si
s’escau, al finançament de casos urgents o d’altres per esgotament del pressupost del
Contracte Programa de la Generalitat.
Disposició transitòria
Les persones usuàries del servei pagaran en cada moment el preu públic que determini
l’ordenança vigent.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al BOP i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-12: PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva
estableix el preu públic corresponent a la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Article 2. Objecte
El TAD és un servei d’atenció preventiu i de proximitat, orientat a persone s en situació de risc
per diferents factors: edat, solitud, fragilitat o dependència. A través d’aquest servei es
garanteix que les persones usuàries puguin ser ateses les 24 hores del dia de manera
immediata.
Als usuaris se’ls proporciona un penjoll que connecta directament amb el Centre d’Atenció
Teleassistència i que els permet parlar des de qualsevol lloc de casa seva amb un professional
del Centre en el moment que hi pugui haver alguna situació d’urgència.
Aquest servei es finança en part per la Diputació, en part pels ajuntament i en part pels usuaris.
Article 3. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària a les
persones o famílies necessitades de la comarca de la Selva.
Article 4. Obligats al pagament
Segons conveni actual amb la Diputació de Girona, aquesta aportarà el 41,25% del cost per
aparell, que correspon a 6.74€/mensuals.
Els ajuntaments el 20,10% que correspon a 3.29€ per cada aparell destinat a residents del seu
municipi. En el cas que s’ampliïn el nombre d’aparells anuals, l’ajuntament es compromet a
abonar l’import que correspongui.
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En quant als usuaris, estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
totes les persones que compleixin els requisits establerts a l'article 6, amb les següents
modalitats:
TIPUS A: L’usuari disposa d’un aparell de telealarma i un penjoll. És el model adient per una
persona que visqui sola i gaudeixi de les seves facultats cognitives.
TIPUS B: L’usuari disposa d’un aparell de telealarma i dos penjolls. És el model adient per un
domicili on convisquin dues persones amb perfil d’usuari de TAD.
TIPUS C: L’usuari disposa d’una aparell de telealarma i un penjoll que porta la persona
cuidadora. És el model adient per un domicili on la persona usuària té alterades les seves
facultats cognitives i necessita que la persona cuidadora es responsabilitzi del penjoll.
Article 5. Quantia
La quota per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària subvencionat es fixa en:
TIPUS A
6,32 €/mes

TIPUS B
9,09 €/mes

TIPUS C
7,16 €/mes

La determinació de la quota aplicable es farà en funció dels criteris econòmics de l'article 7.
Article 6. Usuaris del servei i valoració econòmica
Es considera que una persona té el perfil d’usuari d’un servei de teleassistència quan
compleixi alguns dels següents requisits:
1.

Persona major de 75 anys.

2.

No tenir una xarxa social o familiar (quan no es manté un contacte diari)

3.

Deambulació interdomiciliària, si la persona:
 Necessita una ajuda tècnica per caminar dins la llar
 Té antecedents de caigudes domiciliàries
 Té dificultats importants de mobilitat

4.

Patologies de base:
 Diabètica
insulinodepenent;
diagnosticada
recentment
o
descompensada (quan encara no sap com controlar-se).
 Cardiopaties de crisi (antecedents de malalties de cor)
 Malalties relacionades amb el sistema respiratori, per les quals es
requereix medicar-ser amb inhalador.

5.

Aïllament de l’habitatge i/o barreres arquitectòniques.
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Article 7. Valoració Econòmica del TAD
La valoració econòmica del TAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de
la unitat familiar del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible.
El dret a la subvenció es determinarà en funció dels següents criteris:
4.

Càlcul del mínim vital

Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum,
aigua, telèfon i altres necessitats mínimes). El mínim vital es igual al 90% del salari mínim
interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant percentualment
segons el nombre de membres del nucli familiar, en base al següent càlcul:
Mínim
Mínim
Mínim
Mínim
Mínim

2.

Vital
Vital
Vital
Vital
Vital

=
=
=
=
=

1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
a partir de 5 persones

90% SMI
anterior+60% SMI
anteriors+33% SMI
anteriors+25% SMI
anteriors+10% SM

Càlcul de la renda disponible:

La renda disponible és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar el
mínim vital i les altres despeses, dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de la
família, provinents dels rendiments del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital
(mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments nets d’activitats econòmiques i
ingressos derivats de la Llei de Dependència.
Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:
-

Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
IBI
Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o
d’altres): fins a 300 €/mes
Qualsevol altra despesa extraordinària justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

Si la renda disponible és igual o menor a 500,01€ mensuals la persona tindrà dret al servei de
TAD. En tot cas, en els casos en els quals el sol·licitant sobrepassi els criteris econòmics que
aquí es regulen, pot ser orientat a un servei de TAD privat.
3.

Estalvis bancaris:

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de TAD quan els saldos mitjos bancaris
de tots els comptes de les entitats financeres superen:
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1 persona: 24.000 €
2 persones: 30.000 €
A partir de 3 persones: 40.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 40.000 € no es té
dret a la subvenció.
El professional dels Serveis Bàsics d’Atenció Social podrà introduir noves variables
econòmiques i socials que afavoreixin l'obtenció del servei per part de l'usuari quan
circumstàncies especials ho requereixin, prèvia justificació i motivació.
Article 8. Meritament i pagaments
La quota del Servei de Teleassistència es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte de la present ordenança.
El cobrament als usuaris s’efectuarà trimestralment i per mes vençut i mitjançant domiciliació
bancària.
En el cas dels ajuntament es presentarà una liquidació mensual.
Article 9. Impagament
En cas d'impagament se seguirà el procediment per la via de constrenyiment, que comporta el
deute de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Article 10. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei
de taxes i preus públics i altra normativa específica.

ANNEX 3.- TEXT TARIFES
TARIFA SERVEIS PRESTATS PER L’EMPRESA MIXTA SERVEIS MEDIAMBIENTALS
NORA SA
Preus unitaris personal COMARCA
Preu hora
Personal
Preu hora dia
nit
Peons
20,58
22,22
Conductors
26,06
28,15
Capatàs
23,23
25,09
Administratiu
23,00
24,84
Auxiliar
20,58
22,22
Administratiu
Mecànic
23,23
25,09
Mecànic
26,06
27,91
especialista

Preu hora
Festiu
24,56
27,14
27,14
24,56
24,56
27,14
27,14
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Encarregat
Operari punt net
Tècnic
Tècnic Auxiliar
Palista

33,51
21,18
27,33
21,58
22,38

36,21
22,87
29,17
23,22
24,22

35,60
24,56
31,40
24,56
25,84

Preus unitaris maquinària comarca
Maquinària
Preu hora
Vehicle recol·lector CP
35,59
Vehicle recol·lector Jumbo
40,90
Vehicle ganxo-grua
33,22
Vehicle rentacontenidors
32,84
Vehicle brigada caixa oberta
17,93
Escombradora
29,33
Escombradora sobre xassís
35,59
Bufador
4,86
Hidronetejador
7,59
Equip llevagraffits
9,10
Vehicle Kangoo
13,05

Preus unitaris personal BLANES
Preu hora
Preu hora
Personal
dia
nit
Peó
22,27
23,91
Oficial
25,05
26,74
Conductor
28,05
29,86
Capatàs
28,66
30,51
Encarregat
37,13
38,98
Mecànic
28,08
29,93
Cap de taller
29,84
31,69
Oficial
28,56
30,20
administració
Netejador/a
13,02
14,66

Preu hora
Festiu
26,43
29,90
33,22
33,22
38,98
33,22
33,22
33,22
18,33

Preus unitaris maquinària Blanes
Maquinària
Preu hora
Vehicle recol·lector CP
35,59
Recol·lector auxiliar 5 m3
21,72
Vehicle ganxo-grua
33,22
Vehicle rentacontenidors
32,84
Vehicle brigada caixa oberta
17,93
Escombradora
29,33
Escombradora sobre xassís
35,59
Bufador
4,86
Furgó amb hidronetejador
9,02
Cuba / Baldejadora
24,23
Vehicle Kangoo
13,05
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Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora gran Comarca
Personal o equip
Preu hora
hores
TOTAL
Peó
20,58
6,50
133,79
Conductor
26,06
6,50
169,38
Escombradora sobre xassís
35,59
6,50
231,34
4,86
4,00
19,42
Bufador
TOTAL
566,98
(€/jornada)

Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora petita Comarca
Personal o equip
Preu hora
hores
TOTAL
Peó
20,58
6,50
133,79
Conductor
26,06
6,50
169,38
Escombradora
29,33
6,50
190,63
Vehicle transport
13,05
1,00
13,05
4,86
4,00
19,42
Bufador
TOTAL
526,26
(€/jornada)

Preu d'una jornada festiva de servei de neteja viària escombradora petita Comarca
Personal o equip
Preu hora
hores
TOTAL
Peó
24,56
6,50
159,64
Conductor
27,14
6,50
176,41
Escombradora
29,33
6,50
190,63
Vehicle transport
13,05
1,00
13,05
4,86
4,00
19,42
Bufador
TOTAL
559,15
(€/jornada)

Preu d'una jornada de deixalleria mòbil Comarca
Personal o equip
Preu hora
hores
Operari punt net
21,18
6,50
Peó triatge posterior
20,58
2,00
Conductor
26,06
2,00
Vehicle ganxo
33,65
2,00
Vehicle transport
12,79
1,50
Deixalleria mòbil
18,54
6,50
Despeses tractament
TOTAL
(€/jornada)

TOTAL
137,67
41,17
52,12
67,29
19,19
120,51
160,00
597,95

Preus unitaris contenidors nous
Contenidor
Preu
Contenidor Form/selectiva 120 l
42,50
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Contenidor Form/selectiva 240 l
Contenidor Resta/selectiva 1.000 l
Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3
Caixa 30 m3 per camió ganxo

55,00
255,10
723,67
3.978,50

Preus unitaris contenidors d'ocasió
Contenidor
Preu
Contenidor Resta/selectiva 1.000 l
35,00
414,28
Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3
* Opció en funció de disponibilitat
Preus unitaris de reparacions de contenidors
Contenidor
Preu
Reparar contenidor metàl·lic 3/5 m3
104,64
Pintar contenidor metàl·lic 3/5 m3
309,64
Canvi de rodes 120/240 l
9,44
Canvi de rodes 1.000 l
18,89
Canvi de tapa 120/240 l
21,07
Canvi de tapa 1.000 l
51,95
Canvi de pedal 1.000 l
58,11
15,98
Canvi de bulons laterals 1.000 l

Aquests preus no inclouen l’IVA

TARIFA SERVEIS TRANSPORT A LA DEMANDA

Preu trajecte
Tram quilòmetre
(IVA inclòs)
de 0 a 9 km

1,45 €

de 10 a 19 km

2,10 €

de 20 a 29 km

2,85 €

més de 30 km

3,45 €

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, PSC-PM)
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Vots en contra: 3
( PPC, MILLOR)
Abstencions: 11
(ERC, I-SELVA, ICV)

3.5 Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l'any 2015 (PRP2014/312)
Exp. núm.: 2014/670
Antecedents
El Servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva disposa entre els seus serveis als
ajuntaments que li han delegat les competències de la gestió recaptatòria dels diferents
ingressos de dret públic de la possibilitat de concedir bestretes de la recaptació futura dels
ingressos delegats. La concessió d’aquestes bestretes suposa un descompassament entre la
data del pagament de la bestreta i l’efectiva recaptació dels ingressos delegats, determinant
una manca de liquiditat a la tresoreria del Consell Comarcal de la Selva durant aquest període.
A aquest efecte cal concertar una operació de tresoreria a curt termini per un import màxim de
11.000.000 €, que restarà afectada a la concessió de bestretes dels ingressos de dret públic
delegats pels municipis de la comarca.
La Tresorera ha emès informe en el qual proposa les següents condicions financeres per
realitzar la operació:
-

Crèdit màxim autoritzat: 11.000.000€

-

Entitats: Catalunya Caixa, BBVA, Banco Santander, Popular, La Caixa, Sabadell

-

Tipus d’interès i marge: segons oferta

-

Termini: segons oferta

-

Comissió d’obertura: segons oferta

-

Altres condicions financeres que es prevegin: segons oferta

L’interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència, condicions i
legalitat de l’operació que s’ha de concertar.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini. Aquesta operació està emparada
a l’article 149 del Text refós per tractar-se de bestretes de recaptació dels municipis de la
comarca.
El Consell Comarcal té el pressupost de l’exercici en curs aprovat.
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L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació en
tràmit de 11.000.000 €, és del 42,09% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats
en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple del Consell
Comarcal de la Selva per majoria simple dels membres presents.
Acords
En conseqüència es proposa al Ple del Consell del Consell Comarcal de la Selva l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Autoritzar la concertació d’una operació de tresoreria, amb les següents condicions
bàsiques, segons consten a les ofertes presentades:
Operació 1
-

Entitat: “La Caixa”

-

Import: 11.000.000 €

-

Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,51%

-

Termini: 1 de gener de 2015 a 30 de setembre de 2015

-

Comissió d’obertura: 0%

-

Comissió de no disponibilitat: 0%

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització.
Tercer. Facultar el president per concertar l’operació de préstec amb l’entitat financera que
presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, dins els límits de la present autorització.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 26
( CIU, ERC, PSC-PM)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6
(PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
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3.6 Aprovació provisional d’una nova ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat
delegada en el Consell Comarcal de la Selva per l’any 2015 (PRP2014/297)

Exp. núm.: 2014/737
Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva va aprovar, el dia 31 de març de 1998, l’Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha
estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, el contingut de la qual s’ha anat adequant en
el decurs d’aquests anys a la pràctica ordinària i a la legislació vigent, a l’efecte d’obtenir la
màxima seguretat jurídica i eficiència en els procediments de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic municipals.
No obstant això, la dispersió existent en la normativa tributària fa aconsellable la redacció d’un
nou text que aglutini les normes procedimentals, simplifiqui procediments de gestió tributaris,
plasmi i doni cobertura a actuacions del Servei que, tot i quedant dins del marc legal, cal que
estiguin recollides en l’ordenança com a instrument que conté normes comuns, tant
substantives com de procediment, que complementen les ordenances aprovades pels
municipis que han delegat en el Consell Comarcal de la Selva les seves facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, així com les pròpies
ordenances aprovades pel Consell Comarcal de la Selva adequant-les a l’especifica
organització de l’ens en atribució de les seves competències organitzatives.
La reorganització dels efectius del Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC), encaminada
a una major racionalitat en l’execució de les funcions i tasques que li son pròpies, ha d’estar
recolzada en un sistema informàtic àgil i dotat dels avenços de les noves tecnologies. Per tant,
es convenient regular en aquesta ordenança els aspectes legals i tècnics que possibilitin i
regulin la implantació de la signatura electrònica, el registre electrònic de documents, creació
d’adreces electròniques per a la descarrega de notificacions, etc.
La nova ordenança consta de 136 articles en comptes dels 81 articles que conté l’actual vigent.
Els procediments tributaris i les seves particularitats s’han detallat al màxim per facilitar les
funcions del personal adscrit al Servei, i per fixar uns criteris uniformes d’actuació davant de les
consultes que efectuen els ciutadans i ajuntaments.
Les aportacions més rellevants regulades a la nova ordenança són:









Regulació de les comunicacions informatives i consultes tributàries
Accés a arxius i documents per part del ciutadà.
Gestió per autoliquidació assistida de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys.
Regulació del reemborsament del cost de les garanties presentades amb motiu de
suspensió d’actes administratius per presentació de recursos.
Segregació de deutes en via de constrenyiment.
Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits incobrables.
Regulació de les multes de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viaria.
Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Queden recollides íntegrament les modificacions d’aquesta ordenança aprovades per acord
del Ple de data 17 de desembre de 2013.
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Fonaments de dret
1. Aquesta ordenança es dicta a l’empara del que s’estableix en l’article 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els articles 11, 12.2 i 15.3 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLHL), i la Disposició Addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària (LGT).
2. Article 22.c de la LRBRL, article 14.2 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que
aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i articles 17, 18 i 19 del
RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el TRLHL.
Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la nova Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell
Comarcal de la Selva per l’any 2015.
Segon.- Publicar l’anterior acord provisional a la seu electrònica del Consell Comarcal de la
Selva, a un diari de difusió comarcal i al Butlletí Oficial de la Província, i establir un període
d’exposició pública de 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que les persones interessades puguin
presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el
benentès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat
de cap altre.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Segon.- L’acord definitiu d’aprovació així com el text íntegre de l’ordenança seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 21
(CIU, PSC-PM, I-SELVA)
Vots en contra: 2
(PPC)
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Abstencions: 9
(ERC, ICV, MILLOR)

3.7 Aprovació provisional sobre l'aprovació de la disposció de carácter general
reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de carácter
personal (2a. modificació) (PRP2014/293)
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. En l’actualitat es fa necessari procedir a la supressió i
modificació d’alguns d’aquests fitxers.
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
Resulta d’aplicació l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i l’article 52 i següents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, del reglament de la llei.

Acords
En conseqüència el president sotmet a la consideració del Ple del Consell els acords següents:
Primer.- Suprimir el fitxer Registre d’interessos, atès que no ha estat mai operatiu.
Segon.- Modificar, en la forma que s’indica a l’annex, la identificació i descripció de fitxers de
titularitat del Consell.
Tercer.- Publicar els anteriors acords provisionals a la seu electrònica del Consell Comarcal de
la Selva, a un diari de difusió comarcal i al Butlletí Oficial de la Província, i establir un període
d’exposició pública de 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes, amb el benentès que si no se’n presenten aquests acords
quedaran aprovats definitivament.
Quart.- Un cop aprovats definitivament, el text íntegre dels acords serà objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
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Annex. FITXERS A MODIFICATS
Fitxer Usuaris de serveis d’educació
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Serveis a la Ciutadania”.
Fitxer Usuaris de serveis de cultura
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Serveis a la Ciutadania”.
Fitxer Usuaris servei de consum
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
Fitxer Ocupació
- Afegir, a l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “sexe, nacionalitat, ajudes / pensions
/ subsidis, dades familiars”. L’estructura definitiva del fitxer serà “nom i cognoms, DNI/NIF,
adreça postal i electrònica, telèfon, signatura; data de naixement, sexe, nacionalitat; dades
familiars; situació laboral, dades del lloc de treball, experiència laboral; dades de llicències /
permisos (carnet de conduir), propietats / possessions (cotxe propi), formació i titulacions;
ajudes / pensions / subsidis; dades de salut (grau de discapacitat).”
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
Fitxer Programes de desenvolupament empresarial
- Fer constar, a l’apartat cessions de dades, que les dades dels beneficiaris dels serveis es
podran cedir al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per
acreditar el finançament dels serveis.
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
Fitxer Programes de desenvolupament territorial
- Modificar la finalitat, usos i aplicacions del fitxer, que ara consta com “Gestió dels serveis de
promoció turística de la comarca, com poden ser els programes Selwa, eder-empleaverde, erutes”, per “Gestió de serveis de promoció turística de la comarca, enviament d’informació,
atenció al visitant”.
- Modificar l’apartat col·lectiu afectat, que ara consta com “Ciutadania en general usuaris dels
serveis”, per “Persones que sol·liciten informació turística de la comarca o que s’adrecen al
Consell amb aquesta finalitat”.
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
Fitxer Formació
- Fer constar, a l’apartat cessions de dades, que les dades dels participants es podran cedir al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per acreditar el
finançament dels serveis.
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
Fitxer Usuaris de serveis de joventut
- Afegir, a l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “signatura; dades familiars, situació
laboral i acadèmica actual, dades del lloc de treball, dades de llicències / permisos (carnet de
conduir), propietats / possessions (cotxe propi), ajudes / pensions / subsidis; dades de salut
(grau de discapacitat)”. L’estructura definitiva del fitxer serà “Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça
postal i electrònica, telèfon, signatura; lloc i data de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades
familiars; formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, ocupació, situació
laboral i acadèmica actual, dades del lloc de treball; dades de llicències / permisos (carnet de
conduir), propietats / possessions (cotxe propi), ajudes / pensions / subsidis; dades de salut
(grau de minusvalia)”.
- Modificar el nivell de seguretat, de “bàsic” a “mitjà”.
- Afegir, a l’apartat procediment de recollida de les dades: “enquestes o entrevistes i documents
elaborats pel propi interessat”. El contingut definitiu d’aquest apartat serà: “Formularis,
enquestes o entrevistes i documents elaborats pel propi interessat”.
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Promoció i desenvolupament local”.
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Fitxer Beques
- Afegir, a l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “targeta sanitària, data de
naixement”. L’estructura definitiva del fitxer serà “Nom i cognoms, DNI/NIF, número Seguretat
Social / mutualitat, targeta sanitària, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, imatge; curs,
data de naixement, sexe, nacionalitat, dades relatives a la salut, centre educatiu, dades de
renda, circumstàncies socials, fiscals i tributàries”.
- Modificar l’àrea o unitat responsable per “Serveis a la Ciutadania”.
Fitxer Usuaris de serveis d’esports
- Afegir, a l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “imatge, DNI, targeta sanitària, data
de naixement, sexe, club o entitat esportiva”. L’estructura definitiva del fitxer serà “Nom i
cognoms, DNI, adreça, telèfon, edat, número Seguretat Social / mutualitat, targeta sanitària,
imatge; data de naixement, sexe; club o entitat esportiva”.
Fitxer Usuaris de l’Oficina d’Habitatge
- Afegir, a l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “signatura, dades econòmiques i no
econòmiques de nòmina, dades de renda; dades de circumstàncies socials (situacions de risc o
d’exclusió social)”. L’estructura definitiva del fitxer serà “nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal
i electrònica, telèfon, signatura; lloc i data de naixement, edat, sexe, nacionalitat; dades
econòmiques i no econòmiques de nòmina, dades de renda; dades de circumstàncies socials
(situacions de risc o d’exclusió social)”.
- Es modifica el nivell de seguretat del fitxer, que ara consta com a “bàsic”, per “alt”.
- Modificar la finalitat, usos i aplicacions del fitxer, que ara consta com “Gestió dels diferents
serveis que presta el Consell Comarcal en matèria d’habitatge, com poden ser borsa
d’habitatges, ajudes al lloguer, orientació a la compra o lloguer d’habitatges”, per “Gestió dels
diferents serveis que presta el Consell Comarcal en matèria d’habitatge, com poden ser borsa
d’habitatges, ajudes al lloguer, orientació a la compra o lloguer d’habitatges, registre de
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial”.
Fitxer Personal polític
- Eliminar, de l’estructura del fitxer i dades incloses, les dades “imatge, estat civil, situació
familiar, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, partit polític”. L’estructura definitiva
del fitxer serà “nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon”.
- Es modifica el nivell de seguretat del fitxer, que ara consta com a “alt”, per “bàsic”.
Fitxer Subjectes obligats tributaris
- Es modifica el nom del fitxer, que ara consta com “Subjectes obligats tributaris”, per “Gestió
tributària i recaptació”.
- Modificar el col·lectiu, que ara consta com “Obligats tributaris en els termes de la Llei General
Tributària”, per “Obligats tributaris i d’altres ingressos de dret públic, i els seus representants
legals”.
- Modificar la finalitat, usos i aplicacions del fitxer, que ara consta com “Gestió de la recaptació
dels ingressos de dret públic comarcals o delegats pels ajuntaments i entitats urbanístiques de
la comarca”, per “Gestió dels impostos, taxes, preus, contribucions especials i altres ingressos
de dret públic”. Els usos del fitxer seran “Gestió econòmica-financera pública, gestió
sancionadora”.
- Modificar l’apartat cessions, que ara consta com “Agència Estatal d’Administració Tributària,
Agència Tributària de Catalunya, Tresoreria de la Seguretat Social”, per “Subjectes previstos a
l’article 95 de la Llei general tributària, ens local que ha delegat de la gestió”.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
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Vots a favor: 30
(CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
(PPC)
3.8 Modificació del/la responsable del contracte de menjador escolar (2a. modificació)
(PRP2014/298)
Exp. núm.: 2012/1368
Antecedents
El Ple del Consell Comarcal celebrat en data 18 de juny de 2013 va adjudicar el contracte de
concessió administrativa de menjador escolar a la comarca de la Selva i posteriorment el dia 27
de juny de 2013 es va signar el contracte corresponent.
La clàusula setena del contracte designava el Sr. Joan Busquets Biarnes com a responsable
del contracte. Aquesta figura està prevista a l’article 52 del TRLCSP.
El Ple del consell comarcal celebrat en data 16 de setembre de 2014 va acordar ratificar la
modificació d’aquesta clàusula setena d’acord al següent text literal:
Setena.- Per part del Consell Comarcal de la Selva es designa la Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez
com a responsable del contracte, la qual serà la representant del consell comarcal davant del
contractista.
Aquesta modificació és fonamentava en l’adscripció del servei de menjador i transport escolar
al Departament de Promoció Econòmica, en que la Sra. LluÍsa Ramírez Jiménez era la cap
d’aquest departament, i en que corresponien a aquest cap les funcions de supervisió dels
serveis dels seus departaments.
La Resolució de Presidència 2014P204 de 27 d’octubre de 2014 va acordar adscriure el Servei
d’Ensenyament i Cultura al Departament de Serveis a la Ciutadania. Com que la prestació del
servei de menjador escolar es dirigeix des d’aquest departament i el seu cap és el Sr. Joan
Busquets Biarnés, ell hauria d’ésser el responsable del contracte.
Acords
En conseqüència es proposa a la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la
Selva l’adopció dels acords següents:
Primer.- Modificar la clàusula setena del contracte de concessió administrativa de menjador
escolar signat en data 27 de juny de 2013 d’acord al següent text literal:

Setena.- Per part del Consell Comarcal de la Selva es designa al Sr. Joan Busquets i Biarnés
com a responsable del contracte, el qual serà el representant del Consell Comarcal davant del
contractista.
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Segon.- Comunicar-ho a l’empresa concessionària del servei, a l’anterior responsable i al nou
responsable del contracte.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 28
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4
(PPC, ICV)

3.9
Ratificació de la dissolució del Consorci de Benestar Social de la Selva
(PRP2014/299)

Exp. núm.: 2014/710
Antecedents

El Consorci de Benestar Social de la Selva es va crear amb la finalitat d’atendre els serveis
socials de la comarca de la Selva, cosa que s’ha estat fent de forma plenamente
satisfactòria fins avui.
Actualment, el Consorci de Benestar Social es troba en una difícil situació econòmica com
a conseqüència de la crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les
quals han hagut de retallar les seves aportacions i tenint en compte que el Consorci té uns
nivells d’autofinançament absolutament insuficients.
Transcorreguts 6 anys des de la creació del Consorci, la seva evolució no ha estat la
prevista, tant a nivell econòmic com a nivell de gestió i organització. D’altra banda, el
Consorci és un ens que no té els recursos propis necessaris per mantenir la seva
autonomia.
Així doncs, en aquest context de crisi econòmica global, les administracions públiques han
d’adoptar mesures per simplificar al màxim i optimitzar la prestació de serveis. Amb aquesta
finalitat, i en compliment de les directrius establertes per a tot el sector públic en la línia de les
normes impulsades de racionalització, cal la supressió d’estructures administratives i
l’eliminació d’organismes públics.
La voluntat del Consell Comarcal és assumir íntegrament el compliment i el desenvolupament
dels programes i actuacions que es porten a terme per part del Consorci, seguint l’esperit dels
estatuts fundacionals d’aquest ens, assumint-ne tota la cartera de serveis socials.
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El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Lloret, integrants del Consorci de Benestar
Social de la Selva, han arribat a l’acord de dissoldre’l i d’integrar els serveis que presta aquest
al Consell Comarcal de la Selva.
El dia 27 de novembre de 2014, per acord de la Junta General Extraordinària del Consorci de
Benestar Social de la Selva, va aprovar-se la dissolució del Consorci de Benestar Social de la
Selva amb efectes a partir del dia 31 de desembre de 2014.

Fonaments de dret

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 115
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
L’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa estableix el següent en relació a la liquidació dels
consorcis:
“La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa
de disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.
El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará
un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.
El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos.
Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y
pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad
de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.”
D’acord amb l’article 13 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social de la Selva, la
dissolució del Consorci s’ha d’adoptar per acord de la Junta General per majoria de dues
terceres parts del nombre legal de membres.
De conformitat amb l’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (ROAS), l’acord
de dissolució l’adoptarà el seu òrgan superior de govern i haurà de ser ratificat pels òrgans
competents dels seus membres. L’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en
què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i
instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit
d’informació pública.
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Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta General Extraordinària del Consorci de Benestar Social de
la Selva de data 27 de novembre de 2014, relatiu a la dissolució del Consorci de Benestar
Social de la Selva amb efectes a partir del dia 31 de desembre de 2014, atès que no es
considera necessària la seva continuïtat.
Segon.- Assumir el resultat de la liquidació del Pressupost i dels saldos en metàl·lic a 31 de
desembre de 2014, segons resulti dels treballs de la Comissió Liquidadora del Consorci de
Benestar Social de la Selva nomenada a tal efecte. Així mateix, subrogar-se amb efectes a dia
1 de gener de 2015 en tots els drets i obligacions del Consorci de Benestar Social de la Selva,
incloent tots els contractes i convenis subscrits pel mateix amb entitats públiques i privades,
que consten a l’Annex 1.
Tercer.- Incorporar a l’inventari de béns del Consell Comarcal els actius del Consorci, segons
relació adjunta a l’Annex 2, amb l’afectació a l’ús públic actual.
Quart.- Incorporar a la plantilla del personal i a la relació de llocs de treball del Consell
Comarcal, tot el personal procedent del Consorci amb els mateixos drets econòmics i
retributius dels quals gaudeixen actualment.
Cinquè.- Assumir la titularitat i la responsabilitat dels fitxers de dades de caràcter personal
del Consorci, creats per acord de la Junta General de data 17 de maig de 2012 i publicats
al BOP núm. 123, de 26 de juny de 2012.
Sisè.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la dissolució, un cop ratificat pels ens
consorciats, a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte publicat
al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis, passats els quals sense haver-se presentat
al·legacions s’entendrà que s’ha aprovat definitivament.
Setè.Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals a fi que procedeixi a la cancel·lació
de la seva inscripció al Registre d’Entitats Locals de Catalunya. Així com al Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la
comarca.
Vuitè.- Facultar al President del Consorci de Benestar Social de la Selva per a quantes
gestions i signatures siguin necessàries per a la execució dels presents acords.

Annex 1. Contractes i convenis signats pel Consorci amb les entitats públiques i privades

CONTRACTES

Núm
SIGNATURA
expedient CONVENI

Finalitza

Concepte
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CONVENI SUBVENCIÓ TOM.
ASSOCIACIÓ
MONTSENY
GUILLERIES
CÀRITAS
(Assessorament
jurídic)

82/2011

Resolució de
presidència
2011P0024, de
8/4/2011

101

01/09/2014

UTE SAD LA SELVA

150

TEISA
Conveni de col·laboració entre
la Diputació de Girona i el
CBSS. TAD 2012

214

*

228

2012

Conveni entre la Fundació
Catalunya Voluntària i el
CBSS. Projecte "Més Grans"

242

2012

OSCOBE

249

*

Sense data
Subvenció
de
adaptat
finalització

anual

transport

31/12/2014 Assessorament jurídic
pendent nova licitació/pròrroga
Pendent de regularitzar / licitació
provisional

Expedient del Consell Comarcal

Pla desenvolupament comunitari

Conveni de pràctiques. UDG
Contracte de manteniment
TEiCO

269

13/02/2013

Formació pràctica externa de
l’estudiant en els camps dels
estudis de grau i màster de la
Facultat de Dret de la Universitat
13/02/2016 de Girona

271

01/02/2013

01/02/2018 Màquina fotocopiadora

MAVASILS
Assessorament jurídic SIAD
Selva BABEL
Contracte menor amb la
Fundació d'Acció Social per a
la Infància (FASI) pel servei
temporal d'integració familiar
en família extensa (SIFE)
Conveni
de
cooperació
educativa entre la UOC i el
CBSS
CONTRACTE
PROGRAMA
DASC 2014
CAD-CONVENI
LA
GARROTXA

284

01/11/2007

31/10/2022 Lloguer instal·lacions

314

31/07/2014

31/12/2014 Assessorament jurídic

Conveni de delegació de la
gestió del servei de residència
de Sant Hilari Sacalm
Conveni d'encàrrec de la
gestió del centre de serveis
d'àmbit rural de Fogars de la
Selva

339

01/06/2014

342

*

345

*

01/08/2014,
prorrogable
fins
a
01/09/2014 Finalitzat

Conveni de pràctiques
Amb departament de benestar
social
Valoracions
mèdiques
incapacitats

455/2014

39

2/07/2010
Addenda de
1/01/2012

pròrroga
tàcita

Residència gent gran i centre de
dia

42

Conveni
2/07/2010Adenda
2/05/2013

pròrroga
tàcita

Centre serveis àmbit rural
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Encàrrec de gestió del centre
de serveis de Riudellots de la
Selva

81

conveni
11/03/2011
addenda
2/05/2013

Conveni curs alfabetització.
Ajuntament Breda

280

11/06/2014

31/12/2014

281

11/06/2014

31/12/2014

321

10/06/2014

18/12/2014

Conveni curs alfabetització.
Ajuntament Hostalric
Conveni curs d'alfabetització
digital 2014. Vidreres
Conveni Aspronis Transport
adaptat
Associació
MontsenyGuilleries TransAd

Conveni
Caixa

amb

Fundació

pròrroga
tàcita

Abona 50%cost
82

No hi ha cap conveni formalitzat

Paguem 50% cost

Resol Presd 2011P24
Ajut per activitats culturals i
socials del CBSS. Ascensor per
03/11/2014 persones amb discapacitat

La
Abonen 6.000 €

Contracte menor amb Càritas
Girona
Convenis amb st Hilari, sta
Coloma, Arbúcies i Vidreres

Acollida
per
a
persones
estrangeres a Tossa de Mar

551/14

1-01 a 3112-2014
Ciutadania i Immigració

542/14

Dip Salut 2014
333/14
Conveni
amb
Caldes,Riudarenes,Sils,Vilobí,
Maçanet i Breda
534/14
Conveni amb Anglès

centre serveis àmbit rural

any 2014

Diversos àmbits d'actuacions

29/09
a
19/12/14
reforç socioeducatiu
29/09
a Alfabetització
en
llengua
19/12/2014 catalana
Assessorament
jurídic
a
31/12/2014 nouvinguts

535/2014

Conveni amb Càritas Girona

Annex 2. Inventari de béns cedits al Consell Comarcal de la Selva

Descripció del bé
Altres immobles (4%)
Treballs de pintura local Consorci
Instal·lació pladur seu Consorci
Climatització seu Consorci
Instal·lació elèctrica
Suport barana per a discapacitats
Sistema seguretat oficina
Adequació oficines segona planta
Subtotal epígraf 128
Equips informàtics (20%)
HP Laserjet M1522n MFP
Copiadora
Toshiba
eStudio

Valor

281

Amortitz
acum.

Valor net

5.109,80
1.972,00
3.903,24
2.509,36
266,80
2.267,80
49.051,61
65.080,61

1.136,93
438,77
949,79
610,61
54,46
457,34
49.051,61
52.699,50

3.972,87
1.533,23
2.953,45
1.898,75
212,34
1.810,46
0,00
12.381,11

349,16
3.644,78

333,45
3.644,78

15,71
0,00
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CDK747275
ordinador PH4C S775 CORE2DUO
Monitor benq. G700
FAX Brother transf.termica T106
Projector Hitachi CPX 1-2000 ansi XGA
3 HP Business Desktop dex2300
Telèfon inhalàmbric
Monitor Hyunday 17
Impressora HP 6940
Subtotal epígraf 131
Maquinària i instal·lacions (10%)
Plataforma elevadora
Disfix laser 50
Aire condicionat
Material Creu Roja ajudes tècniques
Aparell climatització
Subtotal epígraf 135
Mobiliari (5%)
Estructura fusteria
12 taules 160*120*80*60 alumini
7 taules 180*80
Taula reunions 100 diametre
Taula reunions 140*120
3 taules 160*80
10 taules 140*60
7 ales 120*60
20 bucs 3 calaixos amb rodes
9 separadors alumini translucid
16 cadires idoia basica sense braços
1 cadira idoia amb braços
54 cadires confident sense braços
12 armaris 78*89
26 armaris 185*89
4 plans d'unió per a reunions
Plaques senyalització i vinil interior
Microones Fagor MO 20B i Frigorífic
Indesit
Taula reunions
Tapa per a comptadors
Despatx gerència
Subtotal epígraf 141
TOTAL

545,20
179,80
113,68
1.016,16
2.427,58
44,90
151,96
184,44
8.657,66

516,12
170,21
107,61
956,32
2.236,07
37,79
127,40
154,62
8.284,37

29,08
9,59
6,07
59,84
191,51
7,11
24,56
29,82
373,29

13.888,60
354,96
359,60
6.000,23
5.115,60
25.718,99

6.531,98
191,53
173,81
3.031,36
2.460,11
12.388,80

7.356,62
163,43
185,79
2.968,87
2.655,49
13.330,19

1.310,27
1.716,80
1.078,33
208,80
304,85
428,74
1.280,64
591,14
2.654,08
959,55
2.338,56
222,72
3.457,73
1.198,98
5.405,60
1.019,86
3.556,78

327,56
429,20
269,59
52,20
76,21
107,19
320,16
147,79
663,52
239,89
584,64
55,68
864,44
299,75
1.351,40
254,96
842,27

982,71
1.287,60
808,74
156,60
228,64
321,55
960,48
443,35
1.990,56
719,66
1.753,92
167,04
2.593,29
899,23
4.054,20
764,90
2.714,51

381,00
230,14
119,31
1.422,61
29.886,49

86,57
47,66
23,86
213,39
7.044,53

294,43
182,48
95,45
1.209,22
22.628,57

129.343,75

80.417,20

48.713,16

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Joan Garriga intervé per explicar que els consorcis s’han de mantenir per ells sols epr llei,
el fet d’incorporar el CBSS al Consell serà per millorar, i demana com es pot cobrir baixes,
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permisos i vacances de millor manera del que feiem fins ara. Espera que a nivell de RRHH es
tinguin més recursos per cobrir-ho, i saber com es farà per millorar el servei als municipis. Li
preocupa el cost d’integrar el Consorci al Consell, per intentar baixar les taxes que paguen els
Ajuntaments.
D’altra banda, voldria saber com es pot fer més efectiva la presencia dels treballadors que van
als Ajuntaments.
El Sr. Balliu exposa que es té mal entès el fet de baixar les taxes de benestar social a càrrec
del Consell, la proposta que hi havia sobre la taula era pujar-les, i ara així es podran mantenir.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 24
( CIU, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8
(ERC, PPC)

3.10 Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P201 de ratificació de la modificació
dels Estatuts del Consorci del Ter (antic Alba-Ter) (PRP2014/275)

Exp. núm.: 25/1999, 110/2004, 407/2014
En data 24 d’octubre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P201 de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci
del Ter (antic Alba-Ter).
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
Resolució de Presidència

2014P 201

Identificació:
Títol:
Expedient:

Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter (antic
Alba-Ter)
25/1999, 110/2004, 407/2014

Relació de fets:
1.

Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat
per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les
quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes
actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades
entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu
recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de
cada municipi. És voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració
conjunta a través de la participació en aquest ens.

2.

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci
a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la
LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació anual
(DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat; això no
obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció
s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits
en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició
esmentada.
3.

Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es
recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci del
Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.

4.

En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va acordar
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per
un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació
d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de recollir, abans de la
seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat sense que, en essència,
s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per
part de tots els ens consorciats.

Fonaments de dret
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els
estatus.
Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant
amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la
modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst
al seu torn als articles 313 i següents.
L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que
els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest
amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al règim
pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció. Determina també
que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants
essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.
La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa que el
nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener
de 2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2
ROAS.
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
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aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a l’expedient.
VIII.

La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres,
del ROF.

Resolució
Per tant resolc,
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació
Consorci del Ter) aprovada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat
2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació
Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el
seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens
d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple del Consell Comarcal de la Selva
en la primera sessió que celebri.
Santa Coloma de Farners, 24 d' octubre de 2014
El president

Davant
La secretària
Marta LLorens Ferrer

Salvador Balliu Torroella

meu

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 30
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
(PPC)
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3.11 Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P202 de ratificació de la modificació
dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona (PRP2014/292)
Exp. núm.: 2008/1224
En data 24 d’octubre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P202 de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de
les Vies Verdes de Girona
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
Resolució de Presidència

2014P 202

Identificació:
Títol:
Expedient:

Ratificació de la modificació dels estatus del Consorci de les Vies
Verdes de Girona
2008/1224

Relació de fets

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter
local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci
i per la normativa de règim local.
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats
aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada normativa, determinant
l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer,
d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la
LRSAL.
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o dependent de
la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de setembre de 2014,
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la LRSAL, als efectes de
determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i òrgans superiors de
govern o administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el nombre
màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els
estatuts.
Vist que l’assemblea general del Consorci de les Vies Verdes de Girona en data 9 d’octubre de
2014 ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci en els articles 3,8,10,32 i
33 i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada.
Atesa la urgència en la tramitació de les modificacions esmentades que requereixen la seva
ratificació per Resolució de Presidència i posterior presentació davant el Ple del Consell per a
la seva ratificació per tal de facilitar la seva aprovació abans de 31 de desembre de 2014.
Vist l’Informe favorable de secretaria que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
Art 13 del DL 4/2003 d’organització comarcal i respecte a les atribucions del President.
Art 124 del reglament orgànic del Consell Comarcal de la Selva
Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
Resolució
Per tant resolc,
Primer. Ratificar l’acord de l’assemblea general de 9 d’octubre de 2014 relatiu a l’aprovació
inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona en els articles
3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 33 dissolució, que
queden redactats com segueix:
" Article 3. Naturalesa
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i està
adscrita a la Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional vintena de la llei
30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la LRSAL, és de caràcter voluntari, de
naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat
jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, dintre de
l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar
actes d'administració i de disposició de béns, formalitzar contractes, defensar
judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme tots els actes
necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius
establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la legislació de règim local.
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a
tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals.
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen:
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots).
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu
titular, un altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva plaça al
Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l'Assemblea
General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que
ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la vigència
del seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta
dels i les representants de les zones corresponents i ha d'exercir el càrrec per completar
el període de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció
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1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant
un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la persona
designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la
relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les
quals els ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les funcionàries
amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals
consorciats.
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent
en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el
compliment dels pendents.
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà separarse'n.
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea General del
Consorci.
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la
resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci,
al menys dues administracions o dues entitats o organismes públics vinculats o que
depenguin de més d'una Administració.
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota
de separació es calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els mateixos
criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de procedir a la
reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació d'un o varis membres,
s'estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el membre o membres
que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament
de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i
condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de separació si
la quota és negativa.
Article 33. Dissolució
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat amb el
vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria
absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans competents
dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat
conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior.
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3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions
a les administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels criteris de
preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat
cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà
d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa."
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes
de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal de la Selva, dels tràmits d’informació
pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament
al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
Quart. Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple del Consell Comarcal de la Selva en
la primera sessió que celebri.
Santa Coloma de Farners, 24 d' octubre de 2014
El president

Davant meu
La secretària

Salvador Balliu Torroella

Marta LLorens Ferrer

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
(PPC)
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3.12 Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P246 sobre l'adscripció del Consorci
Ter Brugent al Consell Comarcal de la Selva i de la ratificació de la modificació dels seus
estatuts per adaptar-los a la llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i
Sostenibilitat Local (LRSAL) (PRP2014/311)
Exp. núm.: 508/2006
En data 1 de desembre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P246 sobre l’adscripció del Consorci Ter Brugent al Consell
Comarcal de la Selva i de la ratificació de la modificació dels seus estatuts per adaptar-los a la
llei 24/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat Local (LRSAL):
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
Resolució de Presidència

2014P 246

Identificació:
Títol:

Expedient:

Adscripció del Consorci Ter Brugent al Consell Comarcal de la Selva i
ratificació de la modificació dels seus estatuts per adaptar-los a la Llei
27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat Local
(LRSAL)
508/2006

Relació de fets:
1.- El Consorci Ter Brugent, és un ens públic de caràcter associatiu, integrat pels ajuntaments
de la zona del Ter Brugent: Ajuntament d’Amer, Ajuntament d’Anglès, Ajuntament de la Cellera
de Ter, Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, Ajuntament de Susqueda i Consell
Comarcal de la Selva, amb els objectius de promoció, suport i participació en activitats
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de
l’àmbit del Ter Brugent i la potenciació d’iniciatives generadores d’ocupació, està subjecte al
règim jurídic establert als seus estatuts, que li atribueixen el caràcter local i determina que el
funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de
règim local.
2.- Atesa l’entrada en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'administració local (LRSAL), norma que estableix un nou règim aplicable als consorcis que
es caracteritza perquè obliga que els estatus indiquin de forma expressa l’Administració Pública
a la que està adscrit, establint a aquest efecte tot un seguit de criteris de prioritat, aquesta
adscripció ha d’existir inclús en els casos en que participin entitats privades amb el benentès
que el consorci sempre haurà d’estar adscrit a una administració pública quedant exclosa la
possibilitat d’adscriure’s a una entitat privada.
3.- Atès també l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació dels
membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la dissolució, amb l’obligació
d’adaptar els estatuts en aquells consorci que ja estiguessin creats.
4.- Atesa la necessitat de modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d’adaptarse a l’esmentada normativa.
5.- Vist que el Consorci Ter Brugent per acord de la Junta de Govern de data 27 de novembre
de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la
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tramitació de l’expedient de modificació de manera centralitzada i el seu sotmetiment a
informació pública preceptiva per un període de 30 dies. Per tant, correspon ara la ratificació
de la modificació per part de tots els ens consorciats.
Fonaments de dret:
l. L'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.
Il. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i del regim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat
pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major
detall aquests ens. Concretament l'article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels
estatuts del consorci preveu que s'adopta amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern,
que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats per a l'aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
IV. L'article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la Disposició
addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l'administració pública d'adscripció d'aquest amb els criteris de prioritat que s'hi estipulen i
disposa que estan subjectes al regim pressupostari, de comptabilitat i control d'aquest ens
d'adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions
participants essent el règim jurídic el d'adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d'aquella.
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d'adaptació d'un any i disposa que el nou
regim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2015.
VI. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió Informativa
en els ens que comptin amb aquests òrgans, d'acord amb allò que determinen, entre altres, els
articles 20.1 e) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF.
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membre de la corporació, d'acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2
ROAS.
Resolució:
Per tant resolc,
Primer:- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Ter Brugent, d’acord amb
el text que figura adjunt.
Segon:-Sotmetre el projecte de modificació d’estatuts a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, encarregant al Consorci Ter Brugent la realització pels Ens consorciats dels tràmits
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada
aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment, habilitant
i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer:- En cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
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Quart.- Ratificar els presents acords en la propera sessió del Ple que es dugui a terme.
Santa Coloma de Farners, 1 de desembre de 2014
El president

Davant meu
La secretària

Salvador Balliu Torroella

Marta LLorens Ferrer

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
3.13 Ratificació de la Resolució de Presidencia 2014P238 de nomenament de
representants als òrgnans col.legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva.
Nomenament del Sr. Martí Nogué Selva com a representant del Consell Comarcal de la
Selva al CILMA en substitució del Sr. José Manuel Verde Tejero (PRP2014/253)
Exp. núm.: 2011/2363
En data 18 de desembre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P238 de nomenament de representants als òrgans col·legiats
d’ens participats pel Consell Comarcal de la Selva
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
2014P 238
Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:

Nomenament de representants als òrgans col·legiats d'ens participats
pel Consell Comarcal de la Selva

Expedient:

2011/2363

Relació de fets:
El Ple de 16 de setembre de 2014 va nomenar al conseller Sr. José Manuel Verde Tejero com
a representant del Consell Comarcal de la Selva al Consell d’Iniciatives locals per al Medi
Ambient de les comarques de Girona (CILMA)
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En data 15 d’octubre de 2014 i registre d’entrada número 2544 el Consell d’Iniciatives locals
per al Medi Ambient de les comarques de Girona comunica al Consell Comarcal que el Sr. José
Manuel Verde Tejero ja consta com a representant de l’ajuntament de Blanes i sol·licita que es
nomeni un nou representant.
Fonaments de dret:
Art. 124 h) del Reglament Orgànic Comarcal
Art. 9 b) del Reglament Orgànic Comarcal
Resolució:
Per tant resolc,
Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal de la
Selva a les entitats jurídiques de què forma part:
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
Sr. Martí Nogué Selva
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
Tercer.- Notificar al Consell d’Iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de
Girona (CILMA)
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple del Consell Comarcal de la Selva
en la primera sessió que celebri.
Santa Coloma de Farners, 18 de novembre de 2014
El president

Davant meu
La secretària

Salvador Balliu Torroella

Marta LLorens Ferrer

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 26
( CIU, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6
(ERC)
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3.14 Ratificació de la Resolució de Presidencia 2014P205 de nomenament de
representants als òrgnans col.legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva.
Nomenament del Sr. Enric Nualart Capdevila com a representant del Consell Comarcal
de la Selva al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor (PRP2014/291)

Exp. núm.: 2011/2363
En data 29 d’octubre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P205 de nomenament de representants als òrgans col·legiats
d’ens participats pel Consell Comarcal de la Selva
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
Resolució de Presidència

2014P 205

Identificació:
Títol:
Expedient:

Nomenament de representants als òrgans col·legiats d'ens participats
pel Consell Comarcal de la Selva
2011/2363

Relació de fets:

Vista la modificació que s’ha produït del govern del Consell Comarcal de la Selva, amb la
renúncia de diferents membres del govern i la modificació de les delegacions en àrees
funcionals efectuada per aquest Ple
Fonaments de dret:
Art 124 h) del Reglament Orgànic Comarcal
Art. 9 b) del Reglament Orgànic Comarcal
Resolució:
Per tant resolc,
Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal de la
Selva a les entitats jurídiques de què forma part:
Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor
Sr. Enric Nualart Capdevila
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
Tercer.- Notificar als organismes participats pel Consell Comarcal de la Selva les modificacions.
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Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple del Consell Comarcal de la Selva en
la primera sessió que celebri.
Santa Coloma de Farners, 29 d' octubre de 2014
El president

Davant meu
La secretària

Salvador Balliu Torroella

Marta LLorens Ferrer

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 26
( CIU, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6
(ERC)
3.15 Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2014P173 de renúncia als ajuts del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la
tramitació del pagament de 50% per a despesa corrent o reducció del dèficit públic
(PRP2014/233)
Exp. núm.: 2007/1215
En data 19 de setembre de 2014 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la
resolució de presidència 2014P173 de renúncia als ajuts del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament de 50% per a
despesa corrent o reducció del dèficit públic
El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:
Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

2014P 173

Renúncia als ajuts del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya anualitats
2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament del 50% per a
despesa corrent o reducció del dèficit públic.
1215/2007

Relació de fets:
El Consell Comarcal de la Selva, en l’exercici de les seves competències, ha estat treballant en
cooperació amb altres Administracions per a la construcció d’un complex tecnològic que,
destinat a aprofitar els importants recursos forestals de la comarca, s’havia de convertir en un
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impuls i incentiu a la comarca per a la recuperació d’aquests recursos essent una clara aposta
per a les energies renovables.
Aquest complex l’havien de configurar dos equipaments, autònoms però alhora complementaris
l’un de l’altre: una planta de biomassa per a la producció d’energia i un centre d’investigació per
a l’estudi d’aquesta tecnologia.
La planta de biomassa
Prevista per tal d’aprofitar una part significativa dels recursos forestals de la comarca se n’havia
previst la seva implantació en uns terrenys situats a tocar del sector industrial del Mas Llorens,
a Santa Coloma de Farners.
Es tractava d’un projecte promogut directament per l’IDAE en el qual també s’hi havia implicat
l’ICAEN i l’IREC que, però, no es va concretar en cap compromís formal i al qual hi varen
acabar renunciant finalment.
El Centre d’Innovació i Aplicacions de la Biomassa (CIAB)
El dia 9 de desembre de l’any 2008 l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell
Comarcal de la Selva varen acordar la creació d’un consorci el qual tenia com a principal
objectiu la construcció d’un centre tecnològic de la biomassa a implantar en uns terrenys
qualificats d’equipaments en el polígon industrial Mas Llorens cedits a tal efecte per
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Aquest projecte, al qual posteriorment també s’hi va voler afegir l’IREC per a la creació d’un
grup de recerca en temes de biomassa i cogeneració d’energies, fou desenvolupat pel propi
Consell Comarcal preveient la construcció d’un edifici en 3 fases clarament diferenciades: el
Centre d’Innovació i Aplicacions per a la Biomassa (CIAB).
Del conjunt d’aquestes tres fases se’n va arribar a redactar el projecte de les dues primeres les
quals responien a un pressupost de 1.605.823,01€ la primera fase i de 1.221.664,29€ la
segona i a aconseguir-ne una part del finançament repartit de la següent manera:



Fase 1.
650.000€ de l’anualitat 2011 del PUOSC
Fase 2.
400.000€ d’un FEDER, eix I*.
200.000€ de la Diputació de Girona (vinculats al FEDER)*.
180.000€ de l’anualitat 2012 del PUOSC.
(*) Ajuts als quals ja es va renunciar davant la impossibilitat de complir els terminis
obligatoris (adjudicació del projecte abans del 31/12/2013).

Així doncs, del pressupost inicialment previst de 2.827.487,30€ (sense incloure la fase 3 ni
l’equipament interior) se n’ha obtingut finançament pel 50% si bé cal tenir en compte que un
cop renunciat a l’ajut del FEDER aquest percentatge és redueix fins a un 30%.
Consideracions.
El marc normatiu actual i la crisi econòmica ens fa reflexionar sobre les possibilitats reals de
portar a terme la inversió que suposaria posar en marxa aquest projecte, actualment
incomplert, tal i com a continuació s’exposa.
Desprès de cinc anys lluitant perquè el projecte sigui una realitat, tenim davant nostre varis
entrebancs difícils de gestionar i un panorama econòmic i financer molt arriscat que podrien
comportar conseqüències econòmiques greus, fins i tot pel propi Consell, en cas d’executar-se
el projecte.
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És per això que, atesos els fets ocorreguts i conforme a les circumstàncies actuals podem
entendre que el projecte del CIAB resulta inviable d’acord amb les consideracions següents:
Insostenibilitat econòmica de les actuacions
La realitat financera i econòmica actual requereix per a la posada en marxa del projecte tal i
com s’ha previst d’una inversió, per part del Consell Comarcal, de l’ordre de 2 milions d’euros,
un esforç econòmic que en aquests moments actuals de crisi financera seria molt difícil
d’assumir, més encara si tenim en compte que els terminis de licitació i execució de les obres
als quals es troben vinculats els ajuts del PUOSC (31/12/2014 pel que fa a l’anualitat 2011 del
PUOSC) fan materialment inviable l’execució de la inversió.

Dubtes en el contingut i destí real de l’equipament
La construcció d’un centre de la innovació i aplicacions de la biomassa sense l’existència d’una
planta de cogeneració d’energia amb aquesta biomassa podria suposar tenir un equipament
sense contingut i desproporcionat per a les necessitats actuals.
En aquest sentit, cal tenir en compte precisament que la creació d’un grup de recerca en
biomassa forestal es feia per aprofitar la planta de cogeneració d’energia experimental que es
volia desenvolupar i que l’IREC vinculava la creació i incorporació d’aquest grup de recerca a la
proximitat de la futura planta i, en conseqüència, al moment de la seva posada en
funcionament.
Fonaments de dret:
D’acord amb l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, “el beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta
alliberat del compliment de la càrrega o de l’afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la
pèrdua del dret a exigir-la”, renúncia que, d’altra banda, “ ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat
subvencionada o al seu cobrament”.
Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional 25a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, “tenint en compte la situació de
dèficit públic de les administracions locals i per a atendre’n la sostenibilitat financera,
excepcionalment per a l’any 2014, els ens locals beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent
d’adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 2011 i 2012 (Decret 245/2007, del 6 de
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
2008-2012, DOGC núm. 5005, del 9 de novembre de 2007) poden renunciar a l’execució
d’aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, amb la sol·licitud prèvia adreçada al
Departament de Governació i Relacions Institucionals adquirint així el dret a la tramitació del
pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de
despesa corrent o a la reducció de dèficit públic, despesa que caldrà justificar per mitjà d’una
certificació del secretari de l’ens local corresponent”.
Resolució:
Per tant resolc,
Primer.-Desistir de les subvencions del PUOSC atorgades al Consell Comarcal de la Selva per
la Generalitat de Catalunya per un import de 650.000 € (anualitat 2011) en relació a la
construcció de la 1a fase de la construcció del Centre per a la Innovació i Aplicacions de la
Biomassa (CIAB) i de 180.000 € (anualitat 2012) per a la 2a fase.
Segon.-Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya el pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada per tal de destinar-la al
pagament de la despesa corrent i/o a la reducció del dèficit públic.
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Tercer.-Donar compte d’aquests acords en el proper Ple que celebri el Consell Comarcal així
com a les administracions afectades.
Santa Coloma de Farners, 19 de setembre de 2014
El president

Davant meu
La secretària
Marta Llorens Ferrer

Salvador Balliu Torroella
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
3.16 Ratificació de l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 2 de desembre de 2014 sobre
l'adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per
al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera comarcal dels anys 2013 i 2014
(PRP2014/310)

Exp. núm.: 2014/739
En data 2 de desembre de 2014 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la
Selva va acordar aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera
comarcal dels anys 2013 i 2014.
La Comissió Permanent del Ple sotmet l’acord per la seva ratificació al proper Ple que es dugui
a terme:
Adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera comarcal
dels anys 2013 i 2014
Exp. núm.: 2014/739
Relació de fets
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona han signat un conveni de col·laboració per
al desenvolupament d’un pla extraordinari d’assistència financera comarcal. El pla consisteix en
l’avançament per part de la Diputació dels crèdits que té el Consell Comarcal de la Selva en
concepte de Fons de Cooperació dels anys 2013 i 2014, en front la Generalitat de Catalunya.
Aquests crèdits sumen 1.239.345,76€, dels quals 682.241,48€ corresponen al Fons de
Cooperació Local Comarcal del 2013 i 557.104,28€ corresponen al Fons de Cooperació Local
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Comarcal del 2014. Aquest pla extraordinari no representa cap despesa financera per el
Consell Comarcal de la Selva, i es destinarà exclusivament a satisfer despeses reconegudes.
Fonaments de dret
L’article 88 de la Llei 30/1992 estableix que les administracions poden establir convenis amb
altres persones de dret públic sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic, ni versin
sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic
encomanat.
Aquesta adhesió té per objecte la incorporació del Consell Comarcal de la Selva al conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, per al
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera comarcal dels anys 2013 i 2014.
El conveni conté els elements imprescindibles descrits a l’article 88 de la Llei 30/1992.
S’adequa a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) dels ens
locals.
La competència per aprovar els convenis entre administracions correspon a la comissió
permanent del ple de conformitat amb les delegacions realitzades pel ple en sessió del 14 de
juliol de 2011.

Acords
En conseqüència, es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera
comarcal dels anys 2013 i 2014, tal com consta a l’annex 1.
Segon.- Facultar el president tant àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme
aquest acord.
Tercer.- Ratificar aquest acord pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en la primera sessió
que celebri.
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
Annex 1
ADHESIÓ AL PLA D'ASSISTÈNCIA FINANCERA COMARCAL
...................(nom i cognoms del secretari o la secretària) ................... secretari/secretària del
Consell Comarcal de ..........................., d’ara endavant “Consell Comarcal” en relació amb el
Pla d’Assistència Financera Comarcal,
CERTIFICO
Que pe...................... (òrgan competent)........................... del Consell Comarcal, s’han adoptat
els següents acords o resolucions:
Primer.- que el Consell Comarcal s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla d’Assistència
Comarcal.
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Segon.- que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de
Girona un pagament per import de ...................euros, per compte dels crèdits que aquest
Consell Comarcal té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
Tercer.- que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, el Consell Comarcal
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer
efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- que el Consell Comarcal destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència
Comarcal, exclusivament a satisfer despeses reconegudes per aquesta Corporació.
I per deixar-ne constància, expedeixo aquest document a ........................, el..........................
de.................................. de 2014
El secretari/la secretària

Vist i plau,
El president/la presidenta,

(nom, cognoms i firma de secretar/secretària)
president/presidenta)

(nom,

cognoms

i

firma

del

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
3.17 Designació de portaveu del grup Independents de la Selva (I-Selva): Sr. Francesc
Josep Nadal Alonso (PRP2014/260)
Exp. núm.: 2011/2363
Antecedents
El Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària de 14 de juliol de 2011 acordà entre
d’altres la designació de portaveus polítics, amb els seus suplents corresponents.
El Ple del Consell en sessió ordinària de 18 de juny de 2013, va prendre coneixement de la
renúncia del Sr. Joan Colomer Llinàs, conseller representant del grup polític d’Independents de
la Selva (I-Selva) i acordà sol·licitar el nomenat de nou membre electe a la Junta Electoral
Central.
El grup polític d’Independents de la Selva (I-Selva) ha presentat escrit de data 17 de setembre
de 2014 i registre d’entrada número 2291, en el qual es comunica la persona designada com a
portaveu del grup
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Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Tenir per designat el portaveu del grup Independents de la Selva al següent conseller:
Sr. Francesc Josep Nadal Alonso
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

4.Propostes urgents
5.Mocions
5.1 Moció del grup comarcal d'Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i
Entesa pel Progrés Municipal a favcor del transport públic de la Selva interior
(PRP2014/258)
Exp. núm.: 2014/656
Antecedents
La Selva Interior concentra part de la seva població als municipis d’Hostalric, Arbúcies, Riells i
Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari de Sacalm, amb una població aproximada d’uns
20.000 habitants que no tenen accés directe al transport públic ferroviari.
Aquesta zona conforma un important espai de trànsit ferroviari sense que aquest fet signifiqui
cap millora pel que fa al transport dels seus habitants.
Per l’estació de tren d’Hostalric, l’estació central de la Selva interior per la seva ubicació, passa
l’AVE Barcelona - París, els trens de mitja distancia cap a Figueres, els trens regionals cap a
Port-Bou i trens de rodalies cap a Maçanet - Massanes, i en altre sentit cap a Barcelona.
A l’estació d’Hostalric s’atura un tren cada hora de sis a vuit del matí, de dilluns a divendres, i
en sentit Barcelona. A la resta de jornada i festius, s’atura un tren cada dues hores. En sentit
Girona, s’atura un tren cada dues hores, tant laborables com festius. Aquesta freqüència
horària és insuficient, i obliga a la població d’aquesta zona a la utilització del vehicle privat, bé
per fer tot el recorregut en sentit Girona, uns 40 quilòmetres de recorregut, o si es vol utilitzar el
transport públic en sentit Barcelona, anar en cotxe fins a l’estació de Sant Celoni, a uns 15
quilòmetres de distància, una localitat que disposa d’horaris més amplis en horaris nocturns.
Aquests desplaçaments suposen un elevat risc d’accidents i el conseqüent sobre cost
econòmic.
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Per aquests motius, el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa pel Progrés Municipal presenta la següent proposta d’acord de Ple.
Acords
En conseqüència, el grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a facilitar la utilització del transport públic a la Selva
interior, posant a l’abast dels ciutadans i ciutadanes dels municipis d’Hostalric, Arbúcies, Sant
Feliu de Buixalleu i Sant Hilari Sacalm les facilitats per a fer-ne ús.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que adopti les mesures pertinents perquè els
trens de mitja distància de la línia Barcelona - Girona - Figueres i Figueres - Girona – Barcelona
tinguin aturada a l’estació d’Hostalric.
Tercer.- Demanar als Grups Parlamentaris donin suport a les iniciatives en aquest sentit que
debat el Parlament de Catalunya.
Quart.- Fer arribar aquest acord de Ple al President de la Generalitat, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i als Alcaldes de
la Selva.
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
El Sr. Salmerón explica la moció.
El Sr. Frias explica que el vot serà favorable coincidint plenamente amb el plantejament del Sr.
Salmerón i creu que totes les accions conjuntes que es prenguin pels municipis de la Selva
Sud, tot i que és conscient que cal una inversió molt important a l’entrada de Barcelona per
arreglar el problema.
El Sr. Salmerón entén que s’aprovarà per unanimitat i que és important que tots els grups
siguin sensibles a les demandes de la societat.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 32
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
6.PRECS I PREGUNTES
El Sr. David Boguñà arrel del punt 3.15 vol fer un prec, davant la mala notícia que no es faci el
centre de la biomassa.
Insta al Consell Comarcal perquè lideri un projecte conjunt entre l’Escola Forestal i Aj. Santa
Coloma perquè es crei un centre tecnològic més petit, ja que seria una línia d’aprenentatge i el
tema energètic és bàsic i cal investigar en les renovables.
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El problema d’aquest projecte és que les coses han canviat molt entre el moment en què es va
projectar, i ara s’havia tornat insostenible.

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

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 17 de març de 2015

La secretària
Santa Coloma de Farners, 17 de març de 2015
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