
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Identificació de la sessió
Núm.: PLE2014/3
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de setembre de 2014
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18:45 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 No gué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), consellera
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
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
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Isabel Lozano Ruiz (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
David Boguña Espinal (I-Selva), conseller
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Margarita Montes Giménez (I-Selva), consellera
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
José Antonio Rodríguez Gragera( ICV – EUiA – E)
Leonardo Fernández Esquinas (PPC), conseller 
Jordi Jaldón Juan (PPC), conseller 
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu

S’excusen:
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
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Intervé com a secretari el 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

-PLE2014/2 Ordinària de 17/06/2014

2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat

3. Propostes d’acord
3.1 Presa de possessió de nou conseller: Sr. Leonardo Fernández Esquinas (PRP2014/197)
3.2 Acceptació de la renúncia del Sr. Joan Burjachs Gómez com a gerent del Consell Comarcal 
de la Selva i nomenament del Sr. Martí Pujals Castelló  (PRP2014/202)
3.3 Coneixement de les Resolucions de Presidència en matèria d'Organització Comarcal 
(PRP2014/203)
3.4 Nomenament de representants en el consell d'administració d'una societat i als òrgans 
col·legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/204)
3.5 Modificació i/o establiment d'Ordenances Fiscals per a l'any 2015 (PRP2014/211)
3.6 Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2013 (PRP2014/196)
3.7 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de data 15 de juliol de 2014 sobre 
modificació  del/la responsable del contracte del servei de menjador escolar (PRP2014/198)
3.8 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. Joan Bernat Pané (PRP2014/214)

4. Propostes Urgents
4.1. Acceptació de la dimissió de la  consellera comarcal Sra. Ruth Rosique Labarta 
(PRP2014/222)

5. Mocions

6. Precs i preguntes

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser 
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de 
formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat 
prèviament als consellers:

 -PLE2014/2 Ordinària de 17/06/2014

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

Votació
Els conseller 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:

CPPLE2014/12 Ordinària de 13 de maig de 2014

1.Aprovació de la modificació del Pla de gestió de residus municipals, neteja viària i 
neteja de platges del municipi de Blanes per a l'any 2014 (PRP2014/111)

CPPLE2014/13 Ordinària de 20 de maig de 2014

1.Aprovació de bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d'un/a 
tècnic/a informàtic/a com a funcionari interí de programa. (PRP2014/116)
2.Aprovació de bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d'un/a 
administratiu/va comptable com a funcionari interí de programa (PRP2014/117)
3.Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal de la Selva relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge i el conveni de 
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu 
al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges. (PRP2014/114)
4.Acceptació de l'encàrrec de redacció de diferents Plans de Protecció Civil: Infocat, 
Inuncat, Sismicat i Neucat del municipi d'Anglès. (PRP2014/115)
5.Aprovació de la modificació del plec de clàusules administratives  que regeixen el 
contracte de serveis per a l'assistència  tècnica en matèria de valoracions cadastrals 
pel servei de Gestió Tributària. (PRP2014/118)

CPPLE2015/14 Ordinària de 3 de juny de 2014

1.Conveni de col·laboració entre l’Exmo. Cabildo Insular de Tenerife i el Consell 
Comarcal de la Selva, en el marc del projecte “HibriturSelva: Ecosistema d'innovació 
oberta per al desenvolupament del sector turístic a la comarca de la Selva, Fase II” 
(PRP2014/121)
2.Addenda al conveni per a la implantació de les Aules Musicals de la Selva al 
municipi d'Amer. (PRP2014/122)
3.Addenda al conveni per a la implantació de les Aules Musicals de la Selva (AMLS) al 
municipi de Riudellots de la Selva (PRP2014/123)
4.Addenda al conveni per a la implantació de les aules musicals de la Selva (AMLS) al 
municipi de Vilobí d'Onyar (PRP2014/125)
5.Acceptació de l'encàrrec de redacció de diferents Plans de Protecció Civil: Neucat, 
Sismicat i Infocat del municipi de Susqueda. (PRP2014/120)
Acceptació de l'encàrrec de servei per a vistes de compostatge casolà al municipi de 
Vidreres, per a l'any 2014. (PRP2014/126)
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6.Modificació puntual del darrer paràgraf de la Base Sisena A, per a la selecció d'un 
tècnic/a informàtic/a com a funcionari interí de programa   (PRP2014/128)
7.Modificació puntual del darrer paràgraf de la Base Sisena A, per a la selecció d'un 
administratiu/va comptable com a funcionari interí de programa (PRP2014127)

CPPLE2015/15 Ordinària de 10 de juny de 2014

1.Aprovació del conveni de cessió d'ús de maquinària per a la gestió del servei públic 
de gestió de residus (PRP2014/131)
2.Acceptació de l'encàrrec d'assessorament complert (tècnic, jurídic, econòmic i 
administratiu) per a l'elaboració d'una proposta global d'alternatives en relació a la 
problemàtica de l'abastament domiciliari d'aigua potable en el municipi de Vidreres 
(PRP2014/136)
3.Proposta per a la modificació parcial i formalització d'un conveni amb l'Ajuntament de 
Blanes i el Consell Comarcal de la Selva per a la delegació de competències en 
matèria sancionadora de residus (PRP2014/137)
4.Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la posada en marxa i el funcionament del Centre 
d’Empresa i Ocupació (PRP2014/134)
5.Contractació d'un operari-peó per cobrir temporalment la suspensió de contracte d'un 
treballador del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAS) (PRP2014/138)

CPPLE2015/16 Ordinària de 17 de juny de 2014

1.Sol·licitud de subvenció. Ordre EMO/174/2014, De 5 de maig, bases reguladores i 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima 
d'inserció, per a l’any 2014 (PRP2014/141)
2.Contracte de cessió de la llicència d'ús de software i del contracte pel servei de 
manteniment de software i programari del servei del Consell Comarcal i del servei de 
Gestió i Recaptació Tributària. Adjudicació. (PRP2014/143)
3.Contracte de serveis d'assistència tècnica en matèria de valoracions cadastrals. 
Renúncia celebració contracte. (PRP2014/144)
4.Solució presentada per TGA, SL a les deficiències detectades a la xarxa de recollida 
de pluvials de la planta de compostatge (PRP2014/146)
5.Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva, els  alumnes 
de l’acció formativa de certificat de professionalitat del subsistema de Formació 
Professional per a l’Ocupació 13/FOAP/210/0091192/008 Creació i  gestió de 
microempreses, i les empreses on aquests realitzin la formació pràctica en centres de 
treball (PRP2014/145)

CPPLE2015/17 Ordinària de 1 de juliol de 2014

1Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'Autoprotecció de la piscina coberta 
municipal de Tossa de Mar (PRP2014/147)
2.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Projecte de reparació de camins municipals 
diversos a l'entorn dels nuclis de Salitja i Sant Dalmai (PRP2014/159)
3.Acceptació de l'encàrrec de redacció dels Plans de Protecció Civil Municipals: 
INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT i PLASEQCAT, i la 
incorporació del pla homologat i vigent del RADCAT del municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu (PRP2014/157)
4.Modificació de les condicions tècniques i econòmiques vigents per a la prestació de 
l'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de Riells i Viabrea en matèria 
d'enginyeria (activitats, inspeccions i informes) (PRP2014/161)
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5.Acceptació de la renúncia de l'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva per la redacció d'informes tècnics, concessió de llicències 
menors i coordinació d'obres municipals. (PRP2014/156)
6.Acceptació de la renúncia de l'assessorament tècnic en matèria d'enginyeria per a 
activitats, inspeccions de l'Ajuntament de Tossa de Mar des del mes de juny de 2014 
(PRP2014/155)
7.Aprovació de les normes bàsiques de seguretat per a l'accés a la planta de 
compostatge de la Selva (PRP2014/162)
8.Nomenament de l'encarregat de la gestió de la planta de compostatge. 
(PRP2014/163)
9.Aprovació del conveni de col·laboració per a l'aplicació de les liquidacions del servei 
de gestió tributària a la compensació de deutes entre l'ajuntament de Massanes i el 
Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/160)
10.Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal de la Selva per al 
finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d'ensenyament, per al curs 2013-14 (PRP2014/154)
11.Aprovació del conveni d'encàrrec de gestions entre l'Agència de L'Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge i del conveni 
relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges. (PRP2014/158)
12.Aprovació 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 
(PRP2014/112.)
13.Conveni entre el CAOC i el CCS en la prestació de serveis d'assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis 
públics a través de la utilització de les TIC. Any 2014 (PRP2014/153.)
14.Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la 
Selva per accedir a la contractació agregada d’un programa informàtic de comptabilitat 
i la seva gestió (PRP2014/164)
15.Aprovació del Conveni d'encàrrec d'assessorament complert (tècnic, jurídic, 
econòmic i administratiu) per a l'elaboració d'una proposta global d'alternatives en 
relació a la problemàtica de l'abastament domiciliari d'aigua potable en el municipi de 
Vidreres (PRP2014/166)
16.Substitució d’un membre de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) 
(PRP2014/165)

CPPLE2015/18 Ordinària de 15 de juliol de 2014

1.Modificació del/la responsable del contracte de menjador escolar (PRP2014/172)
2.Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut 
pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2014 
(PRP2014/170)
3.Aprovació del conveni per a la cessió d'ús gratuït d'espais a l'edifici del Consorci de 
Benestar Social de la Selva i a favor del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 
(PRP2014/169)
4.Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i el Consell Comarcal de la Selva per a l'encàrrec de gestió del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 (PRP2014/171)
5.Adhesió al nou Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i Ecovidrio per al període 2013-2018 (PRP2014/173)
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CPPLE2015/19 Extraordinària de 22 de juliol de 2014

1.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs 
ordinari 155/2014 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona 
interposat per Navimar Instrumental SL i, encàrrec de defensa jurídica (PRP2014/174) 
2.Adhesió a la pròrroga de l’Acord signat el 2013 adaptat a les noves convocatòries i a 
la normativa actual, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la 
contractació i la formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en base a 
l’Acord pel Diàleg social permanent del 31 de març de 2014 (PRP2014/176)
3.Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments participants al programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció a la comarca de la Selva,  per a l’any 
2014 (PRP2014/177)
4.Sol·licitud de subvenció, bases reguladores i convocatòria de subvencions per al 
programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys 
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació (ORDRE EMO/221/2014) 
(PRP2014/182)
5.Declaració de desert del procés de selecció d'un/a tècnic/ca informàtic/ca com a 
funcionari interí de programa i aprovació de noves bases de selecció i nova 
convocatoria (PRP2014/181)
6.Aprovació de l'expèdient del contracte de serveis de personal professional 
especialitzat en els àmbits jurídic i econòmic per a col.laborar amb el Consell Comarcal 
de la Selva en l'estudi global d'alternatives per donar resposta al problema 
d'abastament i subministrament d'adigua a Vidreres. (PRP2014/180)

CPPLE2015/20 Ordinària de 6 d’agost de 2014

1.Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de la Selva per a la 
realització d'activitats complementàries específiques (UEC). Curs 2014/2015 
(PRP2014/189)
2.Finalització dels antics contractes dels explotadors de les EDARS gestionades pel 
Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/188)
3.Requeriments a les antigues adjudicatàries de les EDARS perquè resolguin les 
deficiències i mancances detectades (PRP2014/187)
4.Aprovació del nou Pla de gestió de residus municipals del municipi de Susqueda per 
a l'any 2014 (PRP2014/186)
5.Compareixença al procediment contenciós administratiu - procediment abreujat 
233/2014 interposat per Friselva, S.A. contra resolucions del Consell Comarcal de la 
Selva d'11 d'abril de 2014 dictades en els expedients sancionadors 2013/494 i 
2013/495 per incompliment de les condicions d'abocament (PRP2014/185)
6.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat del lloc de treball de la Sra. Gemma Gaitan 
Subirats (PRP2014/178)
7.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat del lloc de treball de la Sra. Íngrid Camps 
Vila (PRP2014/179)

CPPLE2015/21 Ordinària de 19 d’agost de 2014

1.Modificació de la xarxa de recollida d'aigües pluvials netes i deficiències detectades 
a la xarxa de recollida d'aigües pluvials seminetes de la planta de compostatge 
(PRP2014/190)
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2.Compareixença en el recurs contenciós administratiu: Procediment Abreujat 
197/2014-B interposat per Anglès Tèxtil, SA, contra la Resolució de Gerència núm. 
2014G294 de 25 de març de 2014 dictada a l'expedient sancionador núm. 2013/496 
(PRP2014/191)
3.Renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per 
al desenvolupament del Programa regulat per l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny.  
Expedient 2014/PRMI/SPO/0037   

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Els conseller es donen per assabentats

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2014/407 05/05/2014 Bestreta número 4/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies
2014/408 06/05/2014 Rectificació de la nòmina del  mes d'abril

2014/409 06/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000029/2014)

2014/410 07/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000847/2014)
2014/411 07/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000333/2014)
2014/412 07/05/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013/0015502
2014/413 08/05/2014 Bestreta núm. 5/2014 a l'Ajuntament de Breda

2014/414 08/05/2014

Contracte menor de servei relatiu al servei de suport en la 
preparació i remissió de les obligacions de subministrament 
d'informació al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de l'exercici 2014

2014/415 08/05/2014

Contracte de serveis a l'empresa ABS Informática S.L. pel tema del 
manteniment de les aplicacions informàtiques vigent entre 1-1-2014 
fins a 31-12-2014 

2014/416 09/05/2014 Sol•licitud bestreta ordinària de la Sra.Dolors Garcia Molina

2014/417 12/05/2014
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA per incompliment 
de les condicions d'abocament 

2014/418 14/05/2014 Bestreta número 6/2014 a l'Ajuntament d'Hostalric

2014/419 14/05/2014
Compactació de lactància i reducció de jornada de la Sra. Esther 
León Martín

2014/420 15/05/2014
Contracte menor de subministrament de productes zoosanitaris per 
a la gossera comarcal. Any 2014

2014/421 15/05/2014
Contracte menor de subministrament de productes alimentaris per a 
la gossera comarcal. Any 2014

2014/422 16/05/2014
Procediment sancionador contra GFL, SL de Sils per incompliment 
de les condicions d'abocament

2014/423 19/05/2014 Resolució sense contingut
2014/424 19/05/2014 Bestreta núm. 5/2014 a l'Ajuntament d'Arbúcies

2014/425 19/05/2014
Inicio de un expediente sancionador con propuesta de sanción 
(núm. 000030/2014)

2014/426 19/05/2014

Contracte menor de subministrament per a l'ampliació i adequació 
del sistema d'alarma de l'edifici- Seu principal del Consell Comarcal 
de la Selva.

2014/427 19/05/2014 Informe de necessitats per contractar puntualment la valoració de 40 
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finques
2014/428 19/05/2014 Bestreta núm. 1 a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar
2014/429 19/05/2014 Bestreta núm. 6/2014 a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

2014/430 20/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000031/2014)

2014/431 20/05/2014
Contracte menor de serveis per a la formació i assessorament per a 
la creació de producte turístic dins el projecte HibriturSelva, Fase II

2014/432 20/05/2014
Pagament de la segona bestreta del retorn del cànon per a l'exercici 
2014

2014/433 20/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000032/2014)

2014/434 20/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000017/2014)

2014/435 21/05/2014
 Resolució de l’anul•lació d’un expedient sancionador tributari (núm. 
000155/2013)

2014/436 21/05/2014

Contracte menor de serveis per al desenvolupament de les accions 
del projecte innovador HibriturSelva - Fase II (Exp. núm. PIE-9-
2013)

2014/437 21/05/2014
Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador HibriturSelva - Fase II (Exp. núm. PIE-9-2013)

2014/438 27/05/2014 Aprovació de la nòmina del personal del mes de maig

2014/439 27/05/2014
Ampliació de la jornada laboral del responsable tècnic d'informàtica 
de gestió, sr. Jordi Ros Valls

2014/440 27/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb prosposta de sanció (núm. 
000033/2014)

2014/441 27/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000034/2014)

2014/442 28/05/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
001872/2014)

2014/443 28/05/2014
Inici d'expedient sancionador amb prosposta de sanció (núm. 
001876/2014)

2014/444 29/05/2014
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Jaume Abras, SA de Riudellots de la Selva

2014/445 29/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000020/2014)

2014/446 29/05/2014
 Resolució relativa a un recurs interposat contra una sanció tributària 
(núm. 001863/2014)

2014/447 29/05/2014
Sol•licitud de reducció de jornada de la Sra. Montse Codina Rivero 
per a tenir cura de fills

2014/448 29/05/2014
Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l’any 2013. Expedient núm. PIE-9-2013. 

2014/449 29/05/2014
Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 
projecte innovador de l’any 2013. Expedient núm. PIE-9-2013. 

2014/450 29/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000022/2014)
2014/451 29/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000023/2014)

2014/452 29/05/2014

Expedient disciplinari relatiu a la comissió d'una pressumpta falta 
greu o molt greu del treballador Christian júdez Díez per a la 
utilització indeguda i reiterada de la targeta de subminsitrament de 
benzina SOLRED del CAAS per a usos particulars. 

2014/453 29/05/2014 Contractació alarma oficina c/ de la fe, 7-9 (Blanes)
2014/454 29/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000024/2014)
2014/455 29/05/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000025/2014)
2014/456 02/06/2014 Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos
2014/457 02/06/2014 Nomenament del tribunal qualificador
2014/458 03/06/2014 Imposición de sanción tributaria (num. 000797/2014)

2014/459 03/06/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000035/2014)

2014/460 03/06/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000036/2014)
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2014/461 03/06/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000027/2014)
2014/462 06/06/2014 Bestreta número 6/2014 a l'ajuntament de Breda
2014/463 09/06/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000028/2014)

2014/464 09/06/2014

Pagament de transferència al Consorci de Benestar Social de la 
Selva d'acord amb el conveni d'encomana de gestió en matèria de 
serveis socials. Juny 2014.

2014/465 09/06/2014 Bestreta número 6/2014 a l'ajuntament d'Arbúcies

2014/466 12/06/2014

Obres complementaries a l'adjudicació de les obres de "Reforma i 
millora de la coberta i les façanes de l'edifici adminitratiu del Consell 
Comarcal de la Selva per a la prestació de serveis delegats pels 
Ajuntaments de la comarca de la Selva".

2014/467 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de mediambient 2014-
0011884

2014/468 12/06/2014
Resolucions inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0011890

2014/469 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0011892

2014/470 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0011893

2014/471 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0011897

2014/472 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013483

2014/473 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013569

2014/474 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013570

2014/475 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013571

2014/476 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013573

2014/477 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014222

2014/478 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014224

2014/479 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014226

2014/480 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014227

2014/481 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014598

2014/482 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014599

2014/483 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014600

2014/484 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014602

2014/485 12/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014603

2014/486 12/06/2014

Contracte menor de serveis d'assessoria en matèria d'enginyeria 
amb l'Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva de 
la Sra. Maria Luisa Rubio Gómez-Torga.

2014/487 13/06/2014
Encàrrec del disseny, maquetació i impressió de l'exposició 
Vescomtat de Cabrera

2014/488 13/06/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0016177

2014/489 13/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0011831
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2014/490 13/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0000544

2014/491 13/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0001582

2014/492 13/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0006052

2014/493 13/06/2014
Resolució de Gerència desestimant les al•legacions presentades per 
la Sra.Consol Costa Cullell

2014/494 13/06/2014

Contracte menor de sereis per a l'anàlisi, diagnòstic i valoració 
d'alternatives en les àrees de comunicació, migració de servidors i 
virtualització (revisió de sistemes). Adjudicació

2014/495 16/06/2014
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002101/2014)

2014/496 16/06/2014

Contracte menor per integrar dos entorns de treball pel que fa la 
gestor d'expedients: integració entorn Consell Comarcal de la Selva i 
entorn Consorci de Benestar Social de la Selva i compra de llicència 
d'Actes/Acords Web pel CBSS 

2014/497 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-0043822
2014/498 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0000535
2014/499 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-0046530 
2014/500 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2013-0045616
2014/501 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009272
2014/502 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0000516
2014/503 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0002868
2014/504 17/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0002023
2014/505 18/06/2014 Resolució sense contingut
2014/506 18/06/2014 Bestreta número 7/2014 a l'Ajuntament d'Hostalric
2014/507 18/06/2014 Bestreta número 2014/17 a l'Ajuntament de Riells i Viabrea
2014/508 18/06/2014 Bestreta número 7/2014 a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
2014/509 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009278

2014/510 18/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008521

2014/511 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0007516 
2014/512 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0006433
2014/513 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0006434
2014/514 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0006759
2014/515 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0007732

2014/516 18/06/2014
Contracte menor per un servei d'enginyeria d'assessorament en 
matèria d'abastament d'aigua potable al municipi de Vidreres

2014/517 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-00011092

2014/518 18/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0007542

2014/519 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009281

2014/520 18/06/2014
Resolució Recurs Reposició expedient sancionador de medi ambient 
2014-0043884

2014/521 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008548
2014/522 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008767
2014/523 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008518
2014/524 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008547

2014/525 18/06/2014
Resolució Al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0001578

2014/526 18/06/2014 Resolució sense contingut  
2014/527 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008550
2014/528 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008772
2014/529 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0010545
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2014/530 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009283
2014/531 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0010140
2014/532 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0007543
2014/533 18/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008770

2014/534 18/06/2014
Resolució Al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008788

2014/535 19/06/2014
Resolució Al•legacions expedient sancionador de medi ambient 14-
0007510

2014/536 19/06/2014
Resolució Al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008523

2014/537 19/06/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0008526

2014/538 19/06/2014

Contracte menor per a la realització de treballs d'actualització sobre 
l'adequació del Consell Comarcal de la Selva a les mesures de 
seguretat en el tractament de dades de carácter personal (LOPD). 
Any 2014

2014/539 19/06/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0007381

2014/540 20/06/2014
Resolució Al•legacions expedients sancionadors de medi ambient 
2014-0011096

2014/541 20/06/2014
Resolució Al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0011094

2014/542 20/06/2014
Resolució Al•legació expedient sancionador de medi ambient 2014-
0010144

2014/543 20/06/2014
Resolució Al•legació expedient sancionador de medi ambient 2014-
0010142

2014/544 25/06/2014
Contractació 200 unitats anticipades de consultes sobre les 
propietats de ciutadans i empreses fora de la comarca

2014/545 25/06/2014
Contracte menor de subministrament de 13 impressores portàtils per 
a la impressió de sancions de trànsit

2014/546 25/06/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000037/2014)

2014/547 25/06/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm 
000038/2014)

2014/548 25/06/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000039/2014)

2014/549 26/06/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000029/2014)

2014/550 03/07/2014
Contracte menor de subministrament de rulls en paper tèrmic per les 
impressores portàtils per a la impressió de sancions de trànsit

2014/551 04/07/2014
Contracte menor d’una bossa d’hores de serveis de consultoria de 
suport i evolutiva de les aplicacions de T-Systems

2014/552 07/07/2014
Contracte menor de subministrament de 12 línies i 12 terminals 
smartphone(PDA)

2014/553 07/07/2014 Aprovació de la nòmina del personal del mes de maig

2014/554 08/07/2014

Contracte menor de subministrament de productes de neteja per a 
les oficines de recaptació, magatzem comarcal i seu principal del 
Consell Comarcal de la Selva per a l'any 2014

2014/555 08/07/2014
Contracte menor de subministrament de productes de neteja per al 
Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) per a l'any 2014

2014/556 08/07/2014 Bestreta número 7/2014 a l'Ajuntament de Breda
2014/557 08/07/2014 Llistat definitiu d'admesos i exclosos

2014/558 10/07/2014

Acceptació de la liquidació presentada per l'ajuntament de Lloret de 
Mar referent al lloguer i despeses manteniment del local de getió 
tributària situat al carrer Joan Fuster i Ortells.

2014/559 11/07/2014
Deixar sense efecte la resolució de gerència 2014G556 
d'autorització de la bestreta número 7 a l'Ajuntament de Breda

2014/560 14/07/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0011870
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2014/561 14/07/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013572

2014/562 14/07/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014228

2014/563 14/07/2014
Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0014612

2014/564 14/07/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 000031/2014)
2014/565 14/07/2014 Contracte menor pel subministrament de portàtils i ordinadors

2014/566 14/07/2014
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002439/2014)

2014/567 14/07/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009286
2014/568 14/07/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0002858
2014/569 14/07/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0002864

2014/570 15/07/2014
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002458/2014)

2014/571 15/07/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0007544

2014/572 15/07/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008790

2014/573 15/07/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0007565

2014/574 15/07/2014
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002463/2014)

2014/575 15/07/2014
Resolució Recurs Reposició expedient sancionador de medi ambient 
2013-0043696

2014/576 15/07/2014
Resolució al•legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008517

2014/577 15/07/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0006754
2014/578 16/07/2014 Autorització de signatura del gerent del Consell

2014/579 16/07/2014
Inici d'expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002488/2014)

2014/580 16/07/2014
Inici d'expedient sancionador amb proposta de sació (núm. 
002489/2014)

2014/581 17/07/2014

Devolució de la fiança definitiva constituïda per l'empresa COMSA 
com a garantia de la correcte gestió de les runes i residus generats 
en el marc de les obres d'edificació i urbanització de la parcel.la 5 
del sector CIM "La Selva"

2014/582 17/07/2014

Pagament de transferència al Consorci de Benestar Social de la 
Selva d'acord amb el conveni d'encomana de getió en matèria de 
serveis socials. Juliol 2014

2014/583 18/07/2014
Procediment sancionador contra Jaume Abras, SA de Riudellots de 
la Selva per incompliment de les condicions d'abocament

2014/584 18/07/2014 Bestreta número 2/2014 a l'Ajuntament de Massanes

2014/585 18/07/2014
Contracte menor de serveis per a la posada en marxa, coordinació i 
dinamització del Centre d'Empreses de Santa Coloma de Farners 

2014/586 21/07/2014 Reconeixement de triennis al Sr. Marc Corominas Xifra

2014/587 21/07/2014
Compactació de lactància i sol•licitud de vacances de la Sra. Carme 
Huguet

2014/588 22/07/2014
Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
002534/2014)

2014/589 22/07/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 0001500/2014)
2014/590 23/07/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 001503/2014)
2014/591 23/07/2014 Imposició sanció tributària (núm. 001872/2014)
2014/592 23/07/2014 Imposició de sanció tributària (núm. 001876/2014)
2014/593 23/07/2014 Resolució sense efecte (núm. 002101/2014)

2014/594 24/07/2014
Inici expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Capdevila Germans, SA de Sils
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2014/595 24/07/2014
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Anglès Tèxtil, sa 

2014/596 24/07/2014 Bestreta número 2/2014 a l'Ajuntament de La Cellera de Ter

2014/597 25/07/2014
Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA per incompliment 
de les condicions d'abocament

2014/598 25/07/2014

Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA d'Anglès per 
incompliment de les condicions d'abocament. Declaració de 
caducitat

2014/599 28/07/2014 Aprovació nòmina mes de juliol

2014/600 28/07/2014
Revocació de l’autorització de signatura del Gerent del Consell 
Comarcal de la Selva

2014/601 29/07/2014

Contracte menor de serveis per a la docència del mòdul "Gestió de 
la prevenció de riscos laborals" dels cursos FOAP 2013 "ADGD0210 
Creació i gestió de microempreses" i "AGDX01-5 Anglès gestió 
comercial"

2014/602 29/07/2014 Imposició sanció tributària (núm. 000026/2014)

2014/603 30/07/2014
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Friselva, SA de Riudellots de la Selva

2014/604 30/07/2014
inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües 
contra Friselva, SA

2014/605 31/07/2014 Imposició sanció tributària (núm. 002101/2014)

2014/606 31/07/2014

Revocació de la subvenció per a l'execució del projecte 
d'assessorament i creació d'empreses: "Inicia: per a la Creació 
d'Empreses"

2014/607 31/07/2014 Bestreta núm. 8/2014 a l'Ajuntament de Breda

2014/608 05/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-
0024115

2014/609 05/08/2014 Relació provisional d'aspiratns admesos i exclosos
2014/610 05/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023022
2014/611 05/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023025
2014/612 05/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023036
2014/613 06/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023037
2014/614 06/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023040
2014/615 06/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0023055
2014/616 06/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0024112
2014/617 06/08/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0007563
2014/618 06/08/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0010143
2014/619 06/08/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0010548
2014/620 06/08/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0009275
2014/621 08/08/2014 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat jurídica i patrimonial de 

càrrecs electes i personal del Consell Comarcal de la Selva any 
2014

2014/622 08/08/2014 Pagament del cànon als centres de menjador gestionats pel 
Consell Comarcal de la Selva. Curs 2013/2014

2014/623 12/08/2014 Rectificació de la nòmina de personal del mes de juliol
2014/624 18/08/2014 Contracte menor de serveis per al tractament de residus 

voluminosos. Àmbit 3
2014/625 18/08/2014 Contracte menor de serveis per al tractament de residus 

voluminosos. Àmbit 1
2014/626 19/08/2014 Dinamització dels parcs urbans de salut – Club Olímpic Vidreres 

13

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

f9fb8d19bb744f659985a1d3441110ee001



2014/627 19/08/2014 Dinamització dels Parcs Urbans de Salut - Consell Esportiu de la 
Selva

2014/628 21/08/2014 Resolució Al·legacions expedient sancionador de medi ambient 
2014-0008516

2014/629 21/08/2014 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000040/2014)

2014/630 21/08/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000041/2014)

2014/631 21/08/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000042/2014)

2014/632 21/08/2014 APROVACIÓ NÒMINA MES D'AGOST
2014/633 21/08/2014 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 

000043/2014)
2014/634 22/08/2014 Dinamització dels parcs de salut - Club Rem Es Vano
2014/635 22/08/2014 Dinamització Parcs de Salut - Club Atletisme Lloret
2014/636 25/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0026190
2014/637 26/08/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0026197
2014/638 26/08/2014 Pagament de transferències al Consorci de Benestar Social de la 

Selva d'acord amb el conveni d'encomana de gestió en matèria de 
serveis socials. Agost 2014

2014/639 27/08/2014 Bestreta número 2/2014 a l'ajuntament de Riudarenes
2014/640 29/08/2014 Contractació de serveis per al desenvolupament de les accions del 

projecte innovador de l’any 2013. Expedient núm. PIE-9-2013.
2014/641 02/09/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0014227
2014/642 02/09/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0013571
2014/643 02/09/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0011893
2014/644 02/09/2014 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0011884
2014/645 02/09/2014 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2014-

0031049
2014/646 03/09/2014 Sense contingut
2014/647 09/09/2014 Pagament de la tercera bestreta del retorn del cànon per a l'exercici 

2014. 
2014/648 10/09/2014 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. 

2014/649 10/09/2014 Contracte menor de serveis per a la creació de productes turístics 
del projecte HibriturSelva, Fase II

2014/650 12/09/2014 Bestreta núm. 9/2014 a l’ajuntament de Breda
2014/651 12/09/2014 Bestreta núm. 4/2014 a l’ajuntament de Riells i Viabrea

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:

2014/92 06/05/2014 Pagament ajuts de menjador i gratuïtats a l'empresa Eurest 
Colectividades, SLU

2014/93 06/05/2014 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars del 
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contracte denominat "Cessió de la llicència d'ús de software i el 
manteniment de software i programari informàtic del Consell 
Comarcal de la Selva i del Servei de Gestió Tributària i 
cadastral"

2014/94 06/05/2014 Substitució baixa AODL d'Empreses i Persones, Sra. Sílvia 
Fàbrega Campàs. Referència G-001/13 

2014/95 07/05/2014 Aprovació de les bases del concurs-oposició per a la selecció 
d'un tècnic de recursos humans amb caràcter de personal 
funcionari interí de programa

2014/96 09/05/2014 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. Maig 2014. 

2014/97 15/05/2014 Autorització excavacions al Castell de Montsoriu. Any 2014
2014/98 15/05/2014 Resolució de nomenament
2014/99 16/05/2014 Pèrdua del dret de cobrament de la subvenció al CLUB DOJO 

UMITEN d'Hostalric per a la realització de l'activitat Sochu 
Geiko, any 2010, i tancament i arxivament de l'expedient

2014/100 16/05/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries a la 
senyora Sílvia Campmajó Boada

2014/101 16/05/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries a la 
senyora Sílvia Campmajó Boada

2014/102 16/05/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries a la 
senyora Sandra Campmajó Boada

2014/103 16/05/2014 Pèrdua del dret de cobrament de la subvenció a l'Ajuntament de 
Susqueda per a l'organització de la "III Susqueda Camina", any 
2011, i tancament i arxivament de l'expedient

2014/104 16/05/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries al 
senyor Jordi Ros Valls

2014/105 16/05/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries a la 
senyora Elena Samper Bustins

2014/106 19/05/2014 Pèrdua del cobrament de la subvenció a l'Associació de 
Comerciants i Empresaris d'Osor  per a la realització de la "IX 
Fira del Senglar d'Osor", any 2012 i tancament i arxivament de 
l'expedient

2014/107 19/05/2014 Pèrdua del dret de cobrament de la subvenció a Colla 
Gegantera de Riudellots de la Selva per a la realització de la "IV 
Trobada de la Coordinadora de Geganters de la Selva", any 
2011 i tancament i arxivament de l'expedient

2014/108 20/05/2014 Pagament ajuts de menjador i gratuïtats a l'empresa Eurest 
Catalunya, SLU

2014/109 21/05/2014 Sol·licitud de subvenció al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Ordre 
AAM/128/2014, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, 
esterilització, i adopció d’animals de companyia corresponent al 
2014

2014/110 23/05/2014 Contractació urgent d'una auxiliar administrativa i una 
administrativa per al servei de gestió tributària i cadastral

2014/111 26/05/2014 Substitució per IT de l’AODL d’empreses i persones, Sra. Sílvia 
Fàbrega Campàs, Ref. G-001/13-01

2014/112 28/05/2014 Assignació de complement salarial en concepte de productivitat 
2014/113 29/05/2014 Contractació de la Sra. Íngrid camps vila com a tècnic de 

projectes i inspector territorial en substitució del període 
d'excedència voluntària de l'ocupant del lloc de treball.

2014/114 17/06/2014 Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública de 
l'Associació de Turisme la Selva, comarca de l'aigua

2014/115 18/06/2014 Ajut a l'Associació Cinematogràfica Nanook de Vidreres. Any 
2014

2014/116 18/06/2014 Ajut a l'Associació de comerciants i empresaris d'Osor. Any 
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2014
2014/117 18/06/2014 Ajut a l'Associació del Via Crucis Vivent de Sant Hilari. Any 

2014
2014/118 18/06/2014 Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella pel 13è concurs de 

pintura ràpida. Any 2014
2014/119 18/06/2014 Ajut al Museu Municipal Josep Aragay de Breda. Any 2014
2014/120 19/06/2014 Ajut al Cetre de Recursos Pedagògics de la Selva per a la II 

mostra de treballs de recerca de batxillerat de la Selva. Any 
2014

2014/121 19/06/2014 Ajut a l'Associació Cultural Elèctric pel FADE de la Cellera de 
Ter. Any 2014

2014/122 25/06/2014 Contracte de serveis per a la gestió de la Unitat d'Escolarització 
Compartida (UEC) Blanes. Curs 2014-2015

2014/123 26/06/2014 Resolució sense contingut
2014/124 26/06/2014 Nomenament per màxima urgència de la Sra. Sònia Baro Ferriz 

com a funcionaria interina de programa adscrita al servei de 
gestió tributària i cadastral.

2014/125 27/06/2014 Contractació de la Sra. Mireia Barderi Mira com a subaltern del 
CAAS

2014/126 30/06/2014 Contractació de la Sra. Marta Barnada Gispert per a substituir el 
període de permís no retribuit atorgat a la Sra. Mª. Carmen 
Gómez

2014/127 02/07/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 298/2010 
interposat per TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra 
l’Ordenança fiscal núm. 12 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 
Salitja i Sant Dalmai

2014/128 03/07/2014 Assumpció temporal de les competències i funcions de la 
presidència del Consorci de Benestar Social de la Selva per 
absència del seu titular

2014/129 03/07/2014 Contracte de serveis pel tractament de residus voluminosos a la 
zona nord de la comarca (Caldes de Malavella, Riudellots de la 
Selva, Sils i Vidreres)

2014/130 08/07/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 306/2010 
interposat per TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra 
l'Ordenança fiscal núm. 10 de l'Ajuntament de Brunyola

2014/131 08/07/2014 Substitució per maternitat de la Sra. Sílvia Fàbrega Campàs, 
AODL d’empreses i persones, Ref. G-001/13-01 

2014/132 08/07/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 206/2010 L 
interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA contra 
l'ordenança fiscal núm. 6 de l'Ajuntament de Breda

2014/133 08/07/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 307/2010 P 
interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA contra 
l'ordenança fiscal núm. 6 de l'Ajuntament de Riells i Viabrea

2014/134 09/07/2014 Selecció urgent d'un/a administratiu/va en règim de funcionari 
interí de programa per ocupar el lloc de treball de dinamitzador 
juvenil

2014/135 10/07/2014 Nomenament de la Sra. Maria Carmen Rodríguez Martín com a 
tècnica mitjana de recursos humans, en règim de funcionària 
interina de programa.

2014/136 10/07/2014 Assentiment davant la interlocutòria de la Sala contenciosa 
administrativa secció primera del Tribunal Superior de Justícia 
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de Catalunya amb referència al recurs ordinari núm. 56/2011 
interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra 
l’Ordenança fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm

2014/137 11/07/2014 Aprovació de les modificacions del document de seguretat 
d'acord amb la llei 15/1999de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal

2014/138 11/07/2014 Selecció urgent d'un tècnic/a mitjà/na d'administració general en 
règim laboral temporal. Nomenament i notificació.

2014/139 17/07/2014 Revocació del nomenament del Sr. Francesc Armengol 
Aymerich com a secretari accidental en substitució de la 
secretària titular Sra. Marta LLorens Ferrer

2014/140 22/07/2014 Atorgament d'una gratificació per hores extraordinàries a la Sra. 
Lídia Muñoz Ruz

2014/141 22/07/2014 Nomenament de la Sra.Farners Deulofeu Garcia
2014/142 23/07/2014 Nomenament de secretari accidental durant el període de 

vacances del seu titular 
2014/143 25/07/2014 Pagament ajuts de menjador i gratuïtats a l'empresa Eurest 

Catalunya, SLU
2014/144 28/07/2014 Serveis extraordinaris realitzats amb motiu de la diada del 

Vescomptat de Cabrera
2014/145 29/07/2014 Modificació de crèdit per generació de crèdit núm. 1/2014
2014/146 29/07/2014 Delegació de la Presidència del Consell Comarcal de la Selva
2014/147 29/07/2014 Contractació de les persones seleccionades pels ajuntaments 

participants al programa Treball i Formació adreçat a aturats 
beneficiaris de RMI.

2014/148 31/07/2014 Acceptació de renúncies i ratificació dels membres de la 
Comissió Permanent del Ple

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Els consellers es donen per assabentats

2.4  Dació de compte sentències judicials

1.- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del Contenciós 
Administratiu. Secció Cinquena.
Recurrent: Consell Comarcal de la Selva i GRS Assessora de l’Administració Local
Apelada: ATC-SIG SL
Decisió: Desestima el recurs d’apel·lació formulat per la part demandada i 
codemandada contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 2 la qual anul·la 
el Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte d’Assistència 
Tècnica, Suport administratiu i Assessorament del servei de gestió i inspecció tributària 
i cadastral. 

2.- Sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona de 23 de juny de 
2014
Procediment abreujat 463/2013
Recurrent : Anglès Tèxtil SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima íntegrament el recurs presentat contra la Resolució de l’ACA de 
14-10-2013 que imposava a la societat una sanció de multa per import de 6.010,13 € 
per incompliment dels paràmetres respecte l’autorització d’abocament d’aigües 
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residuals i una sanció per danys al servei públic de sanejament per import de 6.988,50 
€.

3.- Sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona de 30 de juny de 
2014
Procediment ordinari 432/2013
Recurrent: Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs presentat per la Delegació del Govern i ordena al Consell 
Comarcal de la Selva a col·locar la bandera d’Espanya a la seva seu d’acord al que 
disposa la Llei 39/1981 de 28 d’octubre.

4.- Interlocutòria del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona de 26 de maig 
de 2014 
Procediment abreujat 237/2013
Recurrent : Frit Ravich SL
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Declara finalitzat el procediment interposat per la societat contra la Resolució 
de Gerència del Consell Comarcal de 16-04-2013 per satisfacció extra-processal de 
les pretensions de la part recurrent i d’acord al que disposa l’art 76 de la Llei 29/1998 
de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

5.- Decret de la Secretària del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona de 28 
de juliol de 2014 
Procediment abreujat 492/2013
Recurrent: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Demanadats: Ajuntament d’Hostalric i Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Suspensió del procediment instat pel termini de seixanta dies a petició de les 
parts.

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 
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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 juny 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 30-6-2014 
que incumpleixen el termini de pagament

Import

126 1.631.919,78€

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.
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Informe:

A data 30 de juny 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 30-06-2014 
que incompleixen el termini de pagament

Import

3 2.292,11€

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Els consellers es donen per assabentats

3.PROPOSTES D’ACORD

3.1 Presa de possessió de nou conseller: Sr. Leonardo Fernández Esquinas   
(PRP2014/197)

Exp. núm.: 2011/2361

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

LEONARDO FERNÁNDEZ ESQUINAS

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. Leonardo Fernández Esquinas: Sí ho juro
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

3.2. Acceptació de la renúncia del Sr. Joan Burjachs Gómez com a gerent del 
Consell Comarcal de la Selva i nomenament del Sr. Martí Pujals Castelló  
(PRP2014/202)

Exp. núm.: 2011/2361

Antecedents

Atès que en el Ple de data 14 de juliol de 2011 es va nomenar al Sr. Joan Burjachs 
Gómez com a  gerent del Consell Comarcal de la Selva, amb les atribucions, drets i 
competències legalment establertes.

Atès que en data 22 d’agost de 2014 i amb  registre d’entrada a aquest Consell 
Comarcal de la Selva, amb número 2065, el Sr. Joan Burjachs Gómez ha presentat la 
seva renúncia com a gerent del Consell Comarcal de la Selva

Fonaments de dret:

- Article 16.2 del Decret Legislatiu 4/2003 d’Organització Comarcal
- Article 131 del Reglament Orgànic Comarcal

Acords

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

Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Joan Burjachs Gómez com a gerent del Consell 
Comarcal de la Selva.

Segon.- Nomenar al Sr. Martí Pujals Castelló com a gerent del Consell Comarcal de la 
Selva, amb les atribucions, drets i competències legalment establertes.

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 

PRESA DE POSESSIÓ DEL GERENT DEL CONSELL COMARCAL, SR. MARTÍ 
PUJALS CASTELLÓ 

Una vegada llegida la proposta d’acceptació de la renúncia del Sr. Joan Burjachs 
Gómez, el president convida al sr. Martí Pujals Castelló a prendre possessió del càrrec 
a través del jurament o promesa del mateix:

Es presenta davant el senyor president del Consell Comarcal de la Selva el senyor 
Marí Pujals Castelló, que ha estat nomenat gerent d’aquesta administració, de 
conformitat amb l’acord de ple de data d’avui.

21

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

f9fb8d19bb744f659985a1d3441110ee001



D’acord amb el que disposa el Decret 707/1979, de 5 d’abril, que regula la formula de 
jurament o promesa en la presa de possessió de càrrecs i funcionaris públics, el 
president formula a la persona nomenada la pregunta següent:

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de gerent del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?, a la qual cosa la 
persona nomenada respon: “Si, ho prometo”

La persona nomenada, així pren possessió del lloc de treball esmentat, amb efectes al 
dia 16 de setembre de 2014.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Sr. Jordi Orobitg lamenta que s’hagi perdut la oportunitat de no haver nomenat una 
persona sense vinculació ni afiliació política. Matisa que no tenia res en contra Joan 
Burjachs a nivell personal, però que han manifestat el que creien pel bé de la institució, 
tampoc dubta que el Sr. Martí Pujals té una gran professionalitat. 

Sr. Salmerón s’afegeix a les paraules del Sr. Orobitg, ja que creu que estem immersos 
en una situació molt complexa, s’havia començat bé però es va torçar perquè la 
informació que es va donar va prendre un altre rumb i això va fer que es comencés a 
tenir desconfiança cap a algunes persones, sent el Sr. Joan Burjachs qui ha patit 
aquesta situació. El cas Manga dóna molt a parlar i s’han de prendre moltes decisions, 
demana al Sr. Martí Pujals que sigui un gerent d’aquest Consell Comarcal, tot i que 
sigui una persona de confiança del President i d’un partit concret. Manifesta que 
hagués preferit un gerent consensuat pel moment que s’atravessa al Consell. 

El Sr. Balliu agraeix la feina feta pel Sr. Joan Burjachs, els esforços que hi ha dipositat. 
També exposa que mereix la seva confiança el Sr. Martí Pujals, i explica que s’han 
hagut de prendre decisions ràpides però no vol entrar en polèmica i creu que ha fet el 
millor per la comarca i pels ciutadans. 

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

Vots a favor: 20
(CIU, PSC-PM, PPC, , ICV,)

Vots en contra: 0

Abstencions: 11
(ERC,  PPC, I-SELVA,  MILLOR)

3.3. Coneixement de les Resolucions de Presidència en matèria d'Organització 
Comarcal (PRP2014/203)

Exp. núm.: 2011/2361

PRIMER.- Es dóna compte de la resolució de presidència següent:
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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2014P166
NOMENAMENT DE VICEPRESIDENTS

Antecedents

Vista la modificació que s’ha produït del govern del Consell Comarcal de la Selva, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització comarcal, en particular pel 
que fa la designació dels vicepresidents.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que disposa l'article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya  en concordança amb l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local la designació dels Vicepresidents és 
competència d'aquesta Presidència, qui haurà de procedir al seu nomenament, 
mitjançant resolució, d'entre els consellers comarcals.

Resolució

Per tant resolc, 

Primer.- Nomenar al Sr. Martí Nogué Selva com a vicepresident del Consell Comarcal 
de la Selva, amb efectes del dia d’avui, el qual substituirà a aquesta Presidència en els 
casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat. 

Segon.- A aquests efectes, quan aquesta Presidència hagi d’absentar-se, establirà, 
mitjançant resolució, la durada previsible de la seva absència, designant el 
Vicepresident que hagi d’assumir les seves competències i, en el seu defecte, els 
consellers amb responsabilitat de departament per l’ordre següent:

- Sr. Josep Antoni Frias Molina
- Sra. Natàlia Figueras Pagès

Tercer.- Comunicar aquest resolució als consellers afectats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada a aquesta Presidència de l'exercici de les seves 
atribucions com vicepresident, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per aquesta Presidència amb anterioritat, ni atorgar-ne de 
noves.

Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de Província.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 

Santa Coloma de Farners, 8 de setembre de 2014
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SEGON.- Es dóna compte de la resolució de presidència següent:

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2014P167

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE 
CARÀCTER GENERAL, EN FAVOR DE DIFERENTS CONSELLERS I 
CONSELLERES

Antecedents

Vista la modificació que s’ha produït del govern del Consell Comarcal de la Selva, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització comarcal, i procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general, en favor 
de diferents consellers i conselleres.

Fonaments de dret

- Articles 12 a 14 del Decret Legislatiu 4/2003 d’Organització Comarcal
- Article 124 h) en relació a l’article 9 b) del Reglament Orgànic 

Resolució

Per tant, resolc

Primer.- Efectuar a favor dels consellers i conselleres que a continuació es relacionen, 
una delegació general d'atribucions de gestió i proposta de resolució dels assumptes 
de les seves respectives Àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada 
Àrea:

1.- Conseller del Departament de promoció i desenvolupament local: 
Sr. Manel Roqueta Casalprim

Àmbits adscrits al Departament:
- Desenvolupament territorial, empresarial i social: Sr. Josep Antoni Frias Molina
- Desenvolupament turístic: Sr. Manel Roqueta Casalprim

2.- Conseller del Departament d’organització de l’entorn i el territori
Sr. Josep Antoni Frias Molina

Àmbits adscrits al Departament:
- Serveis tècnics: Sr. Martí Nogué Selva
- Gestió de residus: Sr. Josep Roquet Avellaneda
- Sostenibilitat i territori: Sr. Josep Manel Verde Tejero

3.- Conseller del Departament de serveis a la ciutadania
Sr. Martí Nogué Selva

Àmbits adscrits al Departament:
- Ensenyament: Sra. Natàlia Figueras Pagès
- Joventut: Sr. Emili Oller Gol
- Serveis socials: Sra. Olga Guillem Pujol
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- Esports: Sr. José Fernández Celada
- Cultura: Sr. Manel Roqueta Casalprim

4.- Conseller del Departament d’organització interna
Sra. Natàlia Figueras Pagès

Àmbits adscrits al Departament:
- Hisenda i personal: Sr. Joaquim Torrecillas Carreras
- Gestió tributària: Sr. Martí Nogué Selva
- Noves tecnologies: Sr. Enric Nualart Capdevila

Segon.- La delegació a favor dels esmentats consellers i conselleres a la que abans 
s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com 
la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes 
de resolució que siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació. 

 
Tercer.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb els termes i dins 
dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus 
titulars en un altre òrgan o conseller.

Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 
d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta 
Presidència.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels consellers i 
conselleres delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Presidència, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’advocació, sense necessitat d’una nova expressa en 
aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal i del Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als consellers i conselleres afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores 
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Setè.- Donar compte al ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.  

Santa Coloma de Farners, 8 de setembre de 2014
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TERCER.- Es dóna compte de la resolució de presidència següent:

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2014P168

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

Antecedents

Vista la modificació que s’ha produït del govern del Consell Comarcal de la Selva, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització comarcal, i procedir al 
nomenament dels membres que formaran part de la Comissió Permanent del Ple

Fonaments de dret

En virtut de la delegació de competències efectuada pel ple en sessió celebrada el 14 
de juliol de 2011, correspon al president del Consell la facultat de nomenament del 
membres de la Comissió Permanent del Ple.

Resolució

Per tant, resolc

Primer.- Nomenar els següents consellers com a membres de la Comissió Permanent 
del Ple: Sr. Martí Nogué Selva, Sr. Manel Roqueta Casalprim, Sr. Josep Manel Verde 
Tejero, Sr. Enric Nualart Capdevila, Sr. José Fernández Celada.

Segon.- Ratificar els demés membres de la comissió permanent del Ple, que passarà a 
estar integrada pels següents consellers: 

President: Sr. Salvador Balliu Torroella 

Vocals: Sr. Josep Antoni Frias Molina
Sra. Natàlia Figueras Pagès 
Sr. Joaquim Torrecillas Carreras  
Sr. Emili Oller Gol 
Sr. Josep Roquet Avellaneda
Sra. Olga Guillem Pujol 
Sr. Martí Nogué Selva
Sr. Manel Roqueta Casalprim
Sr. Josep Manel Verde Tejero
Sr. Enric Nualart Capdevila
Sr. José Fernández Celada

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 

Santa Coloma de Farners, 8 de setembre de 2014
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Sr. Joan Salmerón manifesta que no té gaire cosa a dir amb el repartiment de tasques, 
però demana que els socialistes expliquin què aportaran i quin rumb marcaran al 
Consell Comarcal. Li demana que ja que el Cas Manga va sortir quan governaven 
PSC i CIU intentin tancar alguns dubtes importants que tenen en aquests propers 
mesos, abans que es pronuncií la justícia. 

Sr. Martí Nogué diu que després de la proposta del President, aportaran estabilitat a 
Presidència i al Consell Comarcal. Seguiran la mateixa línia de treball en el govern que 
quan no hi estaven. Hauran d’arribar a acords amb coses puntuals, del tema que ha 
comentat el Sr. Joan Salmerón no s’ha arribat a cap acord però arribaran a acords 
amb el President, amb tots els temes que ha mencionat. 

El Sr. Jordi Orobitg critica que no s’hagin adoptat els acords en el propi ple, i diu que 
s’havien d’haver explicat els acords adoptats. Diu que no espera gaire del Sr. Nogué 
perquè el va decebre molt en la oposició, i creu que el moment d’exigir era ara, mentre 
que no ha negociat unes mesures amb el president.  

El Sr. Martí Nogué replica que no pretén fer entrades triomfals com el Sr. Jordi Orobitg 
sí que va pretendre quan va entrar en l’equip de govern. Reitera que la seva entrada 
és humil i amb afany de treball per la comarca. Espera fer un treball en aquests 7 
mesos que queden que farà que la seva percepció canviï. 

El Sr. Salmerón entén que el Sr. Martí Nogué ha entrat al govern per mantenir 
l’estabilitat, i exposa que el seu grup ja va dir que no estava per mocions de censura, i 
que per tant, ja garantia el propi ple la seva estabilitat, en què les votacions dels últims 
temps han demostrat que això era així. Per altra banda, creu que no es pot tenir la 
mateixa línia quan estàs al govern que quan estàs a l’oposició, que tens la informació 
amb comptagotes i sesgada, per això no es creu que portarà la seva mateixa línia. 

Pel que fa al programa, creu que un mínim de programa és necessari com a salut 
política dels que governaran i dels que estaran a l’oposició. No es val el que es deia fa 
3 o 6 mesos, amb la insistència de que els pares paguin menys pel servei de menjador 
escolar, i que ara no se’n faci cap menció. Li agradaria que el PSC, al entrar a 
governar, justifiqués una sèrie de prioritats a tenir en compte a l’entrar a l’equip de 
govern. No té gaire clar qui s’ha ofert a qui. 

Vol l’estabilitat, que ja estava assegurada externament pel ple. 
Vol que en els temes de beca menjador i de transport sigui incisiu, i quan s’acabi 
aquest període dirà què pensa del que ha passat amb aquesta incursió en el govern 
del Consell Comarcal de la Selva. 

El Sr. Martí Nogué contesta que el seu programa ve de la comarca, però la seva línia 
no canviarà. Sobre el tema de la beca, no sap si hi estaran a temps, diu que quan el 
Sr. Orobitg estava assentat al govern, no va recolzar-ho i ara li retreu a ell. Si hi són a 
temps per al proper curs, ho faran, perquè no han parlat de coses concretes. Espera 
que al final d’aquests 7 o 8 mesos pugui valorar-se la seva gestió en un sentit positiu. 

El Sr. Salvador Balliu vol precisar que cap Conseller Comarcal ni cap grup ve amb un 
programa al Consell Comarcal, sinó que només van amb la voluntat de tirar endavant 
amb els serveis de la comarca, igual com ho fan sempre fora del Consell Comarcal. 
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El Sr. Marc Fuertes manifesta la seva sorpresa d’algunes coses que s’han dit perquè, 
fa una estona quan hi ha hagut el nou nomenament de gerent, el Sr. Orobitg ha criticat 
que és polític però si ell fos President hauria fet el mateix. 

Considera que té clar que el que s’ha fet des del govern juntament CIU amb ERC. El 
que no sap és què passarà amb PSC i CIU. El que vol recordar és que en el moment 
del pacte de CIU i ERC no es va presentar cap programa com ara retreu, tampoc va 
fer cap pressió, fins i tot en el moment quan va presentar la seva dimissió el Sr. Valls. 

Critica que està governant a Lloret amb un imputat que se li demanen dos anys i mig 
de presó, i en canvi amb el Sr. Joan Burjachs no està ni imputat però ha pressionat 
fins al final perquè cessés. Fins a dia d’avui tot es feia molt bé i ara sembla que a partir 
d’ara es farà tot malament, i farà l’oposició més ferotge. No sap si el pacte amb PSC 
serà bo o dolent, però no se sent orgullós de res que hagi passat amb el govern de 
CIU amb ERC en aquest Consell Comarcal, i considera que el pacte amb ERC no ha 
sigut gens profitós.  

El Sr. Jordi Orobitg pregunta al Sr. Marc Fuertes què ha fet pel Consell, i diu que ell sí 
que sap quines mesures es van prendre amb les persones responsables, els informes 
amb què es va auditar GRS, com es va rescindir el contracte amb GRS, creu que van 
ser ells que ho van fer tot, i en Marc Fuertes només va al Consell Comarcal pels seus 
interessos personals. Tot el que han fet figura al ple de cartipàs, de constitució del 
govern. 

D’altra banda, exposa que en un punt de dació de compte es diu que el president ha 
fet per resolució de presidència uns nomenaments d’una comissió permanent del ple 
que no va ser creada a tal efecte, i que la intenció d’aquest acord no era formar 
govern. 

Es dirigeix al Sr. Martí Nogué per dir que ell mai demanar que el pagament dels 
menjadors es fes a mesos vençuts. 

El Sr. Salvador Balliu diu que l’oposició del Consell Comarcal sempre ha estat a 
l’alçada, quan se’ls ha cridat han vingut, i sempre se’ls ha informat, també en el cas 
Manga, i creu que sempre els han deixat treballar. Creu que el trencament del govern 
no va per aquí.

El Sr. Marc Fuertes matisa que no està en contra de CIU, només està en contra d’unes 
persones que en sigles de CIU han fet el que han fet a Lloret, com ha denunciat 
àmpliament. 

Pel que fa al cartipàs, no sap a qui pretén enganyar. Al cartipàs s’ha de votar fins i tot 
el nomenament del President. Demana que no es confongui a la gent, perquè no es 
aquí on s’ha de votar quan surt del govern ERC i l’entrada del PSC. 

Li retreu que era ell qui guanyava diners en el Consell Comarcal.

El Sr. Antoni Frias diu que no vol polemitzar però vol fer que aquest Consell tiri 
endavant i es facin serveis per la ciutadania. Retreu al Sr. Jordi Orobitg que no va 
acompanyar-los per atendre els mitjans quan va aparèixer el Cas Manga i que cap 
conseller va aparèixer pel Consell Comarcal. Exposa que el Sr. Balliu no ha fet cap 
il·legalitat, i que el pacte amb el PSC s’ha fet per evitar lluites polítiques al Consell 
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Comarcal i garantir que els tècnics puguin continuar treballant. Com alcalde, creu que 
és necessari que hi hagi estabilitat al Consell Comarcal.

Agraeix al Sr. Salmerón que hagi sigut honest i diu que al ple s’han de discutir temes 
més importants. 

3.4. Nomenament de representants en el consell d'administració d'una societat i 
als òrgans col·legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva  
(PRP2014/204)

Exp. núm.: 2011/2361

Antecedents

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

Acords

Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal 
de la Selva a les entitats jurídiques de què forma part:

Associació de Turisme  “La Selva, comarca de l’aigua”
President: Delegació en favor del Sr. Manel Roqueta Casalprim
representant: Sr. Josep A. Frias Molina

Fundació Orquestra Jove de la Selva
President: el del Consell Comarcal de la Selva 
representant: Sr. Manel Roqueta Casalprim
representant: Sra. Natàlia Figueras Pagès

Patronat del Castell de Montsoriu
President: Delegació en favor del Sr. Enric Nualart Capdevila
El gerent

Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva
President: Delegació en favor del Sr. José Fernández Celada

Consorci de Benestar Social de la Selva
President: Salvador Balliu Torroella
Vocals:
Sr. Josep Antoni Frias Molina
Sra. Olga Guillem Pujol
Sr. Enric Nualart Capdevila
El Gerent
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Un conseller representant dels grups que no formin part de l’equip de govern: Sr. 
Francesc Josep Nadal Alonso
Un representant dels municipis de menys de 5.000 habitants: Sr. Josep Serrallonga  
Casas
Un representant dels municipis amb més de 5.000 habitants: Sr. Martí Nogué  Selva
Un representant de la capital de comarca: Sr. Antoni Solà Bohigas

Consorci per a la implantació i gestió d’un Centre d’Innovació Tecnològica i una 
Planta de Biomassa a la comarca de la Selva
- Sr. Salvador Balliu Torroella
- Sr. Josep Antoni Frias Molina
- Sr. Josep Manel Verde Tejero
- Sr. Josep Roquet Avellaneda
- Sr. Martí Nogué Selva

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
Sr. Josep Manel Verde Tejero

Consorci Alba-Ter
Sr. Manel Roqueta Casalprim

Consorci Normalització Lingüística 
Sr. Manel Roqueta Casalprim

Consorci de les Vies Verdes 
Sr. Martí Nogué Selva

Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Sra. Natàlia Figueras Pagès

Consorci Ter-Brugent
Sr. Manel Roqueta Casalprim

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Sr. Salvador Balliu Torroella

Consorci de la Crosa 
Sr. Josep Roquet Avellaneda

Consell Rector del Paratge Natural d’interès Nacional de la finca Pinya de Rosa
Sr. Enric Nualart Capdevila

Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny
Sr. Enric Nualart Capdevila

Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA
Sr. Josep Antoni Frias Molina

Segon.- Nomenar Consellers - Delegats del Consell d’Administració de l’Empresa 
Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA , als/les Consellers/eres següents, amb 
efectes del dia d’avui i fins que finalitzi el seu període de mandat com a membres 
d’aquest Consell d’Administració:
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- Nom: Sr. Salvador Balliu Torroella 
- Nacionalitat: espanyola
- Data de naixement: 14/07/1964
- DNI/NIF: 40.306.566 -D
- Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

- Nom: Sr. Josep Manel Verde Tejero
- Nacionalitat: espanyola
- Data de naixement: 28/05/1966
- DNI/NIF: 43.672.055-T
- Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

- Nom: Sr. Josep Roquet Avellaneda
- Nacionalitat: espanyola
- Data de naixement: 06/08/1961
- DNI/NIF: 40.301.803-F
- Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

Formalitzar en escriptura pública i inscriure el present acord, en el Registre Mercantil, 
en conformitat amb el que disposa l’article 142 del Reglament del Registre Mercantil, 
aprovat per Reial Decret núm. 1784/1996, de 19 de juliol.

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província

Quart.- Notificar als organismes participats pel Consell Comarcal de la Selva les 
modificacions.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
El Sr. Salmerón vol fer esment que el Sr. Josep Manel Verde a Nora són socis a 
l’empresa de Blanes i si hi ha compatibilitat, ho pregunta a la secretària, que contesta 
que no hi ha cap incompatibilitat.  

Diu que creu que s’han de reunir una altra vegada en Junta de Portaveus, perquè es 
diu que els advocats estan actuant, s’estan prenent decisions, i no hi ha informació. 
Creu que han sigut curosos, respectuosos, perquè la pressió que han aguantat pels 
partits respectius, i la premsa, per saber què han de dir, per reconduir el tema, amb la 
màxima celeritat possible. Volien ser part acusadora, i no part acusada en el cas 
Manga, i no s’ha aclarit. 

El Sr. Jordi Orobitg no nega que el van trucar per acompanyar al Sr. Antoni Frias a una 
compareixença, però tenia altres compromisos i va haver de sortir per una obertura del 
sobre 1 del servei de menjador.  

Recrimina que es va anunciar que s’adoptarien una sèrie de mesures en un termini de 
7 o 10 dies respecte del personal imputat, i que a dia d’avui no s’ha adoptat cap 
mesura, sinó que el Sr. Joan Burjachs ha presentat la seva renuncia a nivell personal i 
no s’ha fet res respecte de la resta. 

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
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Vots a favor:19
( CIU, PSC-PM,  MILLOR)

Vots en contra:0

Abstencions: 12
(ERC, PPC, I-SELVA, ICV,)

3.5. Modificació i/o establiment d'Ordenances Fiscals per a l'any 2015   
(PRP2014/211)

Exp. núm.: 2014/555

Antecedents

El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i 
l’article 12 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, aquesta previsió justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 
d’aquest Consell Comarcal obeeixen al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Fonaments de dret

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

Acords

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

Primer.-  Derogar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local que a continuació es relacionen, en els termes que 
consten a l’annex 1:

-Ordenança Fiscal núm. T-03, taxa reguladora de la inspecció administrativa de 
les instal·lacions destinades a infants i joves, a centres d’ensenyament i a entitats, 
associacions i grups d’infants i joves per a la realització d’activitats educatives en el 
temps lliure i activitats de lleure. 

Segon.- Exposar al públic a la seu electrònica del Consell Comarcal els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’últim anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província, a un diari de difusió comarcal i a la seu electrònica.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer - Els acords definitius d’aprovació, modificació i derogació  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 DEROGADES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-03: TAXA PER A LA INSPECCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES 
INSTAL·LACIONS DESTINADES A INFANTS I JOVES, A CENTRES D’ENSENYAMENT I A 
ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS D’INFANTS I JOVES PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL TEMPS LLIURE I ACTIVITATS DE LLEURE.

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, s’estableix la taxa corresponent 
a l'activitat d’inspecció administrativa que porta a terme el Consell Comarcal de la Selva, per 
delegació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de les 
instal·lacions destinades als infants i als joves, a centres d’ensenyament i a entitats, 
associacions i grups d’infants i joves, per a la realització d’activitats educatives en el temps 
lliure i activitats de lleure, segons el que determina la Llei 38/91, de 30 de desembre, 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, el Decret 276/94, de 14 d’octubre, i el 
Decret 140/2003, de 10 de juny.

33

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

f9fb8d19bb744f659985a1d3441110ee001



Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques o 
jurídiques titulars del bé i/o de l’activitat.

Article 3. Quantia

La taxa originada pel servei d'inspecció serà de:

Per informe de projectes d’activitats 163,05 €
Per inspecció de cases de colònies autoritzades 169,63 €
Per l’estudi del projecte i primera inspecció 289,52 €
Desplaçament fins a 20 km 15,00 €
Desplaçament fins a 30 km 20,00 €
Desplaçament fins a 50 km 25,00 €

Article 4. 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 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió 
celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2011, i es va 
modificar en data 20 de desembre de 2011, quedarà derogada amb efectes 1 de gener de 
2015. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
El Sr. Salvador Balliu explica que es congelen les taxes i se’n deroga una, els números 
són bons i és una bona notícia. 

El Sr. Orobitg diu que és bona notícia però que seria més bona notícia que es 
baixessin les taxes. Exposa que la Resolució amb GRS va originar una reducció taxa 
recaptació, per centenars de milers d’euros, i que cal revertir al servei del consell 
comarcal els beneficis. No es justificava fer tanta despesa per gestionar aquest servei. 
Té dubtes de si s’ajusta actualment al cost real del servei. Presumeix que el Consell 
Comarcal hi guanya, però no es tenen totes les garanties del preu que s’està 
proposant, que cobreixi el cost real del servei. 

El Sr. Salvador Balliu contesta que hi ha un dividend que es xifra amb més de 700.000 
€, que no es pot repercutir en taxes perquè prové d’un tancament i liquidació d’una 
empresa que va ser beneficiària del contracte amb el Consell Comarcal. 

Sr. Jordi Orobitg diu que no s’han guanyat pel tancament, sinó que s’havien 
pressupostat per pagar a l’empresa, i que això va ser fruit de les auditories, perquè 
l’adjudicatari facturava més d’acord amb el que podia acreditar amb despeses. 

Considera que transcorreguts 9 mesos de la resolució i aprovació de la taxa, no es té 
el convenciment de si estem cobrant de més als Ajuntaments. 
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El Sr. Salvador Balliu diu que quan s’aprova una taxa hi ha un estudi econòmic que 
avala que es pot aguantar tota la gestió sense apujar el preu. El tancament no va ser a 
final d’any, i d’aquests 700.000  € resultants es farà una proposta en Comissió de 
Portaveus. 

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

Vots a favor: 22
( CIU, PSC-PM, PPC, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions: 9
( ERC, I-SELVA, MILLOR)

3.6. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2013  (PRP2014/196)

Exp. núm.: 2014/297

Relació dels fets

El dia 13 de maig de 2014 la Comissió Especial de Comptes es va reunir a l’únic 
efecte d’informar sobre el contingut de les liquidacions dels pressupostos del Consell 
Comarcal de la Selva i el seu organisme autònom Patronat per a la Gestió de la 
Conservació i Millora del Castell de Montsoriu i del Consorci de Benestar Social de la 
Selva i d’altra documentació corresponent al Compte General de l’exercici 2013. La 
Comissió Especial de Comptes va acordar informar favorablement sobre la 
documentació presentada.

El número 102 del Butlletí Oficial de la Província, de 29 de maig de 2014, va publicar 
l’edicte corresponent a la informació pública de l’esmentat Compte General, sense que 
durant aquest període s’hagi presentat cap tipus de reclamació ni suggeriment.

Acords

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

Primer.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal de la Selva i el seu 
organisme autònom Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de 
Montsoriu i del Consorci de Benestar Social de la Selva corresponent a l’exercici 2013.

Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient corresponent a la Sindicatura de Comptes 
i a la Direcció General de l’Administració Local.

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha
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Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent

Vots a favor: 23
( CIU, ERC, PSC-PM,)

Vots en contra: 0

Abstencions: 8
(PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.7. Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de data 15 de juliol 
de 2014 sobre modificació  del/la responsable del contracte del servei de 
menjador escolar (PRP2014/198)

Exp. núm.: 2012/1368

En data 15 de juliol de 2014 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la 
Selva va acordar aprovar la modificació del/la responsable del contracte de menjador 
escolar

La Comissió Permanent del Ple sotmet l’acord per la seva ratificació al proper Ple que 
es dugui a terme:

Modificació del/la responsable del contracte de menjador escolar

Expedient: 2012/1368

Relació de fets

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 amb 
l’empresa Eurest Colectividades SL.

La clàusula setena del contracte designa el Sr. Joan Busquets Biarnes com a 
responsable del contracte. Aquesta figura està prevista a l’article 52 del TRLCSP.
La Sra. Lluïsa Ramirez és la responsable del Departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local, essent el servei de menjador i transport escolar un servei 
adscrit aquest Departament.

Vist que el cap de Departament te les funcions de supervisió dels serveis del seus 
departaments, tal com ho fan la resta dels caps de departament del Consell, el 
responsable del contracte hauria de ser la cap del departament de promoció 
econòmica i desenvolupament local.

Vist l’Informe favorable de Gerència de data 10 de juliol de 2014.
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Fonaments de dret

Arts 9 i 123 del Reglament orgànic comarcal sobre les atribucions del Ple i del 
President.

Acord Plenari de 14-07-2011 sobre delegació de competències del Ple a la Comissió 
Permanent.

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 a la Sra. Lluïsa 
Ramírez Jiménez com a responsable del contracte, la qual serà la representant del 
Consell Comarcal davant del contractista.

Segon: Comunicar-ho a l’empresa concessionària del servei, a l’anterior responsable i 
a la nova responsable del contracte.

Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple que es dugui a terme. 

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, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

3.8. Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. Joan Bernat Pané   
(PRP2014/214)

Exp. núm.: 2011/2361

Antecedents

El senyor Joan Bernat Pané ha presentat la dimissió com a conseller comarcal, 
d’acord amb el seu escrit de data 5 de setembre de 2014 i registre d’entrada 2185, pel 
grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), al Consell Comarcal 
de la Selva.
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Fonaments de dret

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El suplent electe del grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
és el Sr. Antoni Marin Acuña.

Acords

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió de la Sr. Joan Bernat Pané com a 
conseller comarcal pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-
PM) , i agrair-li la seva tasca i participació.

Segon.- Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Antoni Marin Acuña com 
a conseller comarcal, en substitució del Sr. Joan Bernat Pané.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

4. PROPOSTES URGENTS

4.1. Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Ruth Rosique Labarta

Exp. núm.: 2011/2361

Antecedents

La senyora Ruth Rosique Labarta ha presentat la dimissió com a consellera comarcal, 
d’acord amb el seu escrit de data 15 de setembre de 2014 i registre d’entrada 2250, 
pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), al Consell 
Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret

L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas 
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels 
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.

El suplent electe del grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
és el Sr. Josep Maria Clopés Alemany.
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Acords

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió de la Sra. Ruth Rosique Labarta com 
a consellera comarcal pel grup Partit Socialista de Catalunya - Progrés Municipal 
(PSC-PM) , i agrair-li la seva tasca i participació.

Segon.- Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Josep Maria Clopés 
Alemany com a conseller comarcal, en substitució del Sra. Ruth Rosique Labarta.

                                  
Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Sra. Ruth Rosique s’acomiada del Ple i vol explicar els seus motius per dimitir, 
exclusivament es deu a motius laborals. 

Aprofita per lamentar profundament el tractament que es va donar a la premsa al Diari 
de Girona, està amb la  consciència tranquil·la i creu que el preu del cànon en què va 
participar com a consellera, era una bona notícia per la comarca. 

També lamenta que aquest Consell Comarcal no hagi aclarit a dia d’avui a la premsa i 
demanat explicacions a la premsa per la poca decència de trucar-la després de la 
notícia. 
Lamenta que la política d’avui s’hagi convertit en una guerra mediàtica, i que els 
ciutadans per culpa d’això hagin perdut la confiança en els polítics. 

Marxa amb la certesa que des del seu grup s’han treballat temes importants, i de què 
en l’oposició també han defensat els ciutadans sempre sense posar “pals a les rodes”. 

Marxa amb molt bon record i desitja molta sort a tots.

5. MOCIONS

6. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Jordi Orobitg pregunta si s’ha incoat un expedient disciplinari contra un 
treballador pel cas Manga. Vol saber si s’han adoptat mesures.

Demana també quin serà el règim retributiu dels membres de la Comissió Permanent 
del Ple. 

El Sr. Salvador Balliu diu que es contestarà per escrit el tema de l’expedient 
disciplinari, ja que encara no és palpable. 

Del tema retributiu contesta que no s’ha canviat res, però pot confirmar que ha anat a 
la baixa perquè hi ha menys membres i no hi ha dedicacions exclusives. 

39

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

f9fb8d19bb744f659985a1d3441110ee001



El Sr. Martí Nogué diu que no han demanat res i que han acceptat tot el que els hi ha 
donat sense res a canvi, molt al contrari del que van fer el Sr. Jordi Orobitg i el seu 
grup i demana quines van ser les seves exigències per entrar al govern. 

El Sr. Jordi Orobitg contesta que els pactes els fan les federacions comarcals, que el 
Sr. Joan Garriga tenia dedicació exclusiva, i que rebien indemnitzacions per 
assistència a plens, comissions informatives i comissions permanents del Ple. 

La Sra. Ruth Rosique diu que s’ha parlat del cas Manga, i que voldria denunciar la 
incoherència que hi ha hagut. Els polítics defensen que actuen amb l’aval dels tècnics, 
se sent al·ludida perquè va fer molta feina com a política i creu que va ser bona i 
acurada. 

El Sr. Martí Nogué vol aclarir que el seu pacte amb el Sr. Salvador Balliu l’han fet els 
membres que estan aquí a dia d’avui, per no barrejar temes municipals amb temes de 
comarca, no sap si ells poden dir el mateix. 

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 16 de desembre de 
2014

La secretària
Santa Coloma de Farners, 16 de desembre de 2014
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