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ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Sessió: PLE2015/8
Dia:22 de desembre de 2015 a les 17:00 hores,
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal

L’ordre del dia és el següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
- PLE2015/7 Extraordinària 03/11/2015

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

3. Propostes d’acord

3.1Presa de possessió de consellera comarcal Sra. Olga Guillem Pujol (PRP2015/391)
3.2Aprovació del pressupost per l'exercici 2016 (PRP2015/405)
3.3Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016  (PRP2015/406)
3.4Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l'any 2016 (PRP2015/395)
3.5Modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva per 
l’any 2016. Articles modificats: 14, 15, 23, 26, 75, 82, 84, 87 i 94 (PRP2015/392)
3.6Canvi de modalitat de prestació del servei de les plantes per a la gestió supramunicipal de la 
fracció vegetal gestionades pel Consell Comarcal (de gestió directa a gestió indirecta per 
empresa mixta), i adjudicació a l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, S.A. 
(PRP2015/397) 
3.7Ratificació de la modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social SL, aprovació 
de les quotes anuals dels socis de l'entitat com a contraprestació dels serveis i donar compte 
de la designació de representants dels socis de SUMAR a l'assamblea general (PRP2015/390)
3.8 Dissolució del Consorci per a la implantació i gestió d'un centre d'innovació tecnològica i 
una planta de biomassa (CIAB) (PRP2015/389)
3.9 Aprovació de l’Acord que estableixen els representants de la institució i els representants 
legals del personal del Consell Comarcal de la Selva, en relació a l’establiment de dies 
addicionals d’assumptes personals i vacances segons antiguitat (PRP2015/418)
3.10 Nomenament de representants als òrgans col·legiats d'ens participats pel Consell 
Comarcal. Modificació (Legislatura 2015-2019) (PRP2015/400)
3.11 Modificació de l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació, 
i del seu règim de retribucions i indemnitzacions. (Legislatura 2015-2019) (PRP2015/399)
3.12 Designació de portaveu del grup polític comarcal de Convergencia i Unió (Legislatura 
2015-2019) (PRP2015/398)
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4. Propostes Urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes

El president

Salvador Balliu Torroella

Santa Coloma de Farners, 16 de desembre de 2015
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PROPOSTES QUE ES SOTMETEN AL PLE

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

- PLE2015/7 Extraordinària 03/11/2015

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple

CPPLE2015/19 Ordinària de 15 de setembre de 2015

1.Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva 
pel menjador de la Llar d'Infants. Curs 2015/2016 (PRP2015/306)
2.Aprovació del conveni entre 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 2015/2016 (RP2015/311)
3.Aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a la Selva 
(Servei de transport de viatgers a la demanda telefònica). (PRP2015/314)
4.Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació de l'edifici administratiu i 
seu del Consell Comarcal de la Selva. (PRP2015/313)
5.Iniciar el servei de gestió integral de recollida de residus i neteja viària de la urbanització King Park 
a partir del dia 1 de gener de 2016.(PRP2015/312)
6.Proposta d'al·legacions al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021 pel municipi de Vilobí d'Onyar (PRP2015/320)
7.Adjudicació del contracte de servei de reforç socioeducatiu adreçat a infants que cursen primària a 
les escoles de la comarca de la Selva. (PRP2015/310)
8.Ratificació de la resolució de presidència 2015P177 d’aprovació de l’expedient de              
contractació de les obres d’un edifici de serveis i atenció al públic del Castell de Montsoriu. 
PRP2015/319
9.Sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, dins la convocatòria EMO/254/2015, de 5 d’agost, per a 
l’any 2015 i anticipada per a l’any 2016. (PRP2015/316)
10.Sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, dins la 
convocatòria EMO/256/2015, de 5 d’agost, per a l’any 2015 i anticipada per al 2016. (PRP2015/317)
11.Sol·licitud de subvenció per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, d'acord amb l'Ordre 
EMO/260/2015, de 17 d'agost, per a l'any 2015 (FOAP 2015) (PRP2015/318)

CPPLE2015/20 Ordinària de 6 d’octubre de 2015

1.Acceptació de l'encàrrec de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma de les 
antigues escoles de Gaserans, al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (PRP2015/322)
2.Acceptació de l'encàrrec de redacció de la memòria valorada per a la instal·lació de gespa artificial 
al camp d'entrenament annex al camp de futbol municipal de Vilobí d'Onyar (PRP2015/323)
3.Acceptació de l'encàrrec de redacció de l'actualització del Pla Multirisc del municipi de Vilobí 
d'Onyar (PRP2015/324)
4.Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva 
per a la redacció dels plànols de delimitació d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica 
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la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. (PRP2015/325)
5.Aprovació del conveni entre Consell Comarcal (Servei de Benestar Social) i els Ajuntaments 
d’Amer, Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, 
Riudarenes, Sils i Vilobí d’Onyar per a la execució del projecte “reforç socioeducatiu 2015-2016” 
(PRP2015/329)
6.Aprovació del conveni per a la regulació del servei de guies per als visitants del castell de Montsoriu 
(PRP2015/330)
7.Aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
<<entitat/empresa>> col·laboradora per a la cessió de l’ús d’espais per a l’adquisició d’experiència 
formativa en el marc del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya  
“Joves per l’Ocupació”, convocatòria 2015 (PRP2015/331)
8.Substitució d'un membre de l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal Ambiental   (PRP2015/326)
9.Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació 
de Girona, període 2015-2019 (PRP2015/332)
10.Adjudicació del contracte de servei de veterinària  del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva
11.Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció urgent d'un/a tècnic/a mitjà en règim de 
funcionari interí per ocupar el lloc de treball de tècnic de medi ambient

CPPLE2015/21 Ordinària de 20 d’octubre de 2015

1.Acceptació de l'encàrrec de revisió de diferents Plans de Protecció Civil del municipi de Sant Hilari 
Sacalm: INFOCAT,NEUCAT i SISMICAT (PRP2015/335)
2.Acceptació de l'encàrrec de redacció de l'actualització dels Plans de Protecció Civil del municipi de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí (PRP2015/338)
3.Adjudicació del contracte  d'obres per a la construcció d'un edifici de serveis i atenció al públic del 
Castell de Montsoriu (PRP2015/343)
4.Aprovació del 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 que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, per a l’any 2015(PRP2015/341)
5.Pròrroga del conveni subscrit amb l’ajuntament de Blanes pel manteniment i promoció d’itineraris de 
senderisme, cicloturisme i BTT per l’any 2016 (PRP2015/342)
6.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Hostalric per a la 
implantació d'una aula musical al municipi (PRP2015/344)
7.Aprovació de l'encomana a Sumar SL per a l’ampliació del contracte a la Sra. Montserrat Vila 
Atmeller per a la realització de sis noves accions formatives per a persones nouvingudes a la 
comarca a diversos municipis en relació al curs d’ “Orientació Laboral Bàsica”(PRP2015/345)
8.Ratificació de la Resolució de Presidència 2015P180 d'aprovació de l'Addenda al Protocol 
addicional del Contracte programa per al 2015 (PRP2015/334) 
9.Ratificació de la Resolució de Presidència 2015P194 d'aprovació dels Convenis entre Consell 
Comarcal (Servei de Benestar Social) i els Ajuntaments de Santa Coloma de Farners i d’Arbúcies per 
a la execució directa del projecte “Orientació laboral bàsica per a nouvinguts” de l’1 d’octubre al 31 de 
desembre de 2015 (PRP2015/340)

CPPLE2015/22 Ordinària de 3 de novembre de 2015

1.Adjudicació del contracte de subministrament per a l'adquisició d'un vehicle adscrit al servei de 
manteniment del Consell de la Selva (PRP2015/351)
2.Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció urgent de dos funcionaris/àries interins/nes 
de programa mitjançant concurs, per a la provisió de dos llocs de treball de tècnics mitjans 
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d'administració general adscrits al programa de caràcter temporal " Xarxa de Serveis Integrals per a l 
'Ocupació" (PRP2015/357)
3.Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció urgent de quatre funcionaris/àries 
interins/nes de programa mitjançant concurs, per a la provisió de quatre llocs de treball de 
tècnics/ques mitjans d'administració general adscrits a la programa de caràcter temporal "Oficina Jove 
de la Selva"  (PRP2015/359)
4.Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció urgent d’un/a administratiu/va en règim de 
funcionari/ària interí/na de programa amb jornada parcial (25 hores) mitjançant concurs, per a la 
provisió d’un lloc de treball dinamitzador de joventut adscrit al programa “ Oficina Jove de la Selva ” 
(PRP2015/360)
5.Aprovació de bases i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de Departament 
d’Atenció a les Persones pel sistema de lliure designació (PRP2015/364)
6.Aprovació de bases i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de Departament de 
Serveis a la Ciutadania pel sistema de lliure designació (PRP2015/365)
7.Aprovació de l'Addenda al Conveni d’encàrrec de gestió del centre de serveis d’àmbit rural per a 
gent gran del municipi de Fogars de la Selva (PRP2015/358)
8.Addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, per al  manteniment i 
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT, per a l’any 2016 (PRP2015/361)
9.Aprovació dels annexos 1 i 2 del Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i diferents ajuntaments per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera 
d’Arbúcies”,  per a l’any 2016 (PRP2015/363)
10.Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions destinades al Programa de 
projectes innovadors i experimentals, per a l’any 2015 (Ordre EMO/315/2015) (PRP2015/366)
11.Ratificació de la resolució de presidència número 2015P203 d'aprovació del Pla de seguretat i 
salut de les obres per a la construcció d'un edifici de serveis atenció al públic al Castell de Montsoriu 
(PRP2015/354)
12.Ratificació de la resolució de presidència número 2015P187 de finalització del contracte derivat de 
l'acord marc de recollida selectiva de residus especials a les deixalleries de la comarca de la Selva 
amb l'empresa SITA SPE IBÉRICA a data 1 d'octubre de 2015 (PRP2015/355)
13.Ratificació de la resolució de presidència número 2015P205 de sol·licitud de subvenció dins el 
programa Salut i Crisi 2015-2016 de DIPSALUT per accions lligades a l'ocupació (PRP2015/362)

CPPLE2015/23 Ordinària de 17 de novembre de 2015

1.Sol·licitud de pròrroga de la subvenció atorgada per l'ARC per al foment de la FORM, convocatòria 
2013. Ordre TES/1348/2013, de 19 de juny (PRP2015/376)
2.Acceptació de l'encàrrec de direcció i de coordinació de seguretat i salut de les obres de 
rehabilitació del Molí de les Fonts, a Vilobí d'Onyar (PRP2015/371)
3.Autoritzar l'execució de les obres de connexió amb l'EDAR de Riells i Viabrea d'acord amb les 
condicions tècniques del projecte constructiu de títol: "Connexió d'aigües residuals del nucli de la 
Batllória a l'EDAR de Riells i Viabrea" (PRP2015/374)
4.Acceptar la delegació de competències en matèria de sanejament en alta del nucli de la Batllória del 
municipi de Sant Celoni (PRP2015/375)
5.Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter a favor del Consell Comarcal de la 
Selva de la gestió tributària relativa al procediment de comprovació limitada i de la inspecció tributària 
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministrament d'interès general (taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts), així com de 
les competències de recaptació de les liquidacions que se'n puguin derivar (PRP2015/367)
6.Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter a favor del Consell Comarcal de la 
Selva de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general (taxa de l'1,5% sobre 
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els ingressos bruts), així com de les competències de recaptació de les liquidacions que se'n puguin 
derivar (PRP2015/368)
7.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al recurs ordinari 
319/2015 B davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona interposat per BATAN 
DELTA DOS, SL i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/369)
8.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment abreujat 
252/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat per PEDRO ARARA 
MEDINA i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/370)
9.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat del Sr. Martí Pujals Castelló (PRP2015/373)
10.Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de 
tècnics superiors d'administració general (grup A1) per adscriure a programes de formació-ocupació 
per a joves, en règim de funcionaris interins de programa (PRP2015/377)
11.Aprovació del Conveni entre l'ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la 
Selva, àrea de Benestar Social, per a l'execució de les activitats vinculades al Pla de 
Desenvolupament Comunitari del 2015 (PRP2015/378)

2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2015/1052 07/09/2015 Procediment sancionador contra Anglès Tèxtil, SA d'Anglès per 
incompliment de les condicions d'abocament a la xarxa de sanejament. 
Declaració de caducitat. 

2015/1053 08/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Antonia Gato 
Catalán.

2015/1054 08/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Carmen Dongil 
Díaz.

2015/1055 08/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Josefa Noya 
Parcero.

2015/1056 08/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Maria Garrido 
Moreno.

2015/1057 08/09/2015 Bestreta Ajuntament de Breda

2015/1058 09/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Josefa Aguera 
Navarro.

2015/1059 09/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Josep Casellas 
Iglesias. Correcció d'errors.

2015/1060 10/09/2015 "Modificació de l’horari de la jornada laboral de la Sra. Noelia Pons 
Victory

2015/1061 10/09/2015 Contracte menor de serveis per al tractament de residus voluminosos, 
període 2015-2016

2015/1062 10/09/2015 Contracte menor de serveis per al desballestament del vehicle fora d'ús 
"Citroën Jumper" matrícula 4605-GFK adscrit al servei del CAAS

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001


Pàgina7
Exp. núm.: 2015/862

2015/1063 14/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Jordi Martínez Ruiz.

2015/1064 14/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Marcela Medina Calero.

2015/1065 14/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Vanesa Lozano Egea.

2015/1066 14/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Pedro Juan Gómez Martínez.

2015/1067 14/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Juan Canaleta 
Pintu.

2015/1068 14/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Fortunata 
Getvilaite.

2015/1069 15/09/2015 Contracte de prestació de serveis amb una sociòloga per al diagnòstic i 
l'elaboració del Pla de Dones de la Selva 2016-20 

2015/1070 16/09/2015 Servei d'ajut a domicili. Aurelio Hernández García.

2015/1071 16/09/2015 Servei d'ajut a domicili. Francisca Trueba Hernández.

2015/1072 16/09/2015 Servei d'ajut a domicili. Carles Soler Comas.

2015/1073 16/09/2015 Servei d'ajut a domicili. Naima Barhoun.

2015/1074 16/09/2015 Servei d'ajut a domicili. Maria Pigem Salvatella.

2015/1075 17/09/2015 Servei de TAD. Baldomero Vidaña López.

2015/1076 17/09/2015 Servei de TAD. Lluis Trafach Badosa.

2015/1077 17/09/2015 Servei de TAD. Ginés Izquierdo Oliver.

2015/1078 17/09/2015 Servei de TAD. Alberto Figuerola Gimeno.

2015/1079 17/09/2015 Servei de TAD. Dolors Viñals Busquets.

2015/1080 17/09/2015 Servei de TAD. Maria Nieto Rojas.

2015/1081 17/09/2015 Servei de TAD. Maria del Carmen Giménez Marín.

2015/1082 17/09/2015 Servei de TAD. José Molina Zamora.

2015/1083 17/09/2015 Servei de TAD. Pere Banchs Albó.

2015/1084 17/09/2015 Servei de TAD. Maria Gol Viñas.

2015/1085 17/09/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
ANTEX, SA d'Anglès.

2015/1086 18/09/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
ANGLÈS TÈXTIL, SA d'Anglès.

2015/1087 18/09/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
ANGLÈS TÈXTIL, SA (ANTEX) d'Anglès.

2015/1088 18/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Josefa Noya 
Parcero. Correcció d'errors.
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2015/1089 18/09/2015 Contracte menor de serveis per a la coordinació pedagògica i la 
docència en activitats del projecte “Desenvolupant comunitats de 
confiança per a l’aprenentatge global” DCI-NSAED/2012/287-929

2015/1090 18/09/2015 Contracte menor de serveis per a la llicència d’ús del joc Smile Urboen 
activitats del projecte “Desenvolupant comunitats de confiança per a 
l’aprenentatge global” DCI-NSAED/2012/287-929"

2015/1091 18/09/2015 Modificació de l'horari de la jornada laboral de la Sra. Mercè Gómez 
Poveda

2015/1092 21/09/2015 Contracte menor de serveis per a la realització d’un Publi-Reportatge de 
dues pàgines a la revista “Cap Catalogne, loisirs et escapades en pays 
catalan” 

2015/1093 21/09/2015 Servei de Transport Adaptat. Sergi Güell Rojo. 

2015/1094 21/09/2015 Servei de Transport Adaptat. Josep Ma. Geremías Roqueta.

2015/1095 21/09/2015 Aprovació de la nòmina del mes de setembre

2015/1096 22/09/2015 Servei de Transport Adaptat. Miquel García Esteve.

2015/1097 22/09/2015 Servei de Transport Adaptat. Serafí Caimel Rocosa.

2015/1098 22/09/2015 Servei de Transport Adaptat. José Castro Pérez.

2015/1099 22/09/2015 Bestreta Ajuntament de La Cellera de Ter

2015/1100 22/09/2015 Bestreta a l'Entitat urbanística Malavella Park

2015/1101 22/09/2015 Bestreta a l'Ajuntament d'Arbúcies

2015/1102 22/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Isabel Ruiz 
Contreras.

2015/1103 22/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Adela Vicente 
Tena.

2015/1104 22/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Maria Domingo 
Puigvert.

2015/1105 22/09/2015 Servei d'Ajuda a Domicili. Programa de Dependència. Joaquin Cazalla 
Expósito.

2015/1106 25/09/2015 Resolució provisional d'aspirants admesos i exclosos  

2015/1107 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Rosa Pinto Currás.

2015/1108 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Joaquin Fernández Criado.

2015/1109 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Joan Vila Vilajosana.

2015/1110 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mina Znadi.

2015/1111 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sonia Muñoz Ortega.

2015/1112 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Rosaura Jiménez Abreu.
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2015/1113 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Diego Martínez Navarro.

2015/1114 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sara Gallardo Yubero.

2015/1115 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Francesc Centoral Pujol.

2015/1116 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Josep Barroso Carretero.

2015/1117 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mohamed Eddiouani.

2015/1118 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Brenda Pérez Chiva.

2015/1119 29/09/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Maria Cristina Gamboa Ponce.

2015/1120 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Felipe Pérez 
Cortés.

2015/1121 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Pere Francesch 
Clos.

2015/1122 30/09/2015 Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

2015/1123 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Maria Taulé 
Rutllan.

2015/1124 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència,. Purificación 
Boada Chao.

2015/1125 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Francisca 
Palomeras Corominas.

2015/1126 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Maureen Cecilia 
Brophy Ridley.

2015/1127 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Sergi Güell Rojo.

2015/1128 30/09/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Eric Ulises Solà 
Calzado.

2015/1129 30/09/2015 Servi d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Juan Canaleta 
Pintu.

2015/1130 01/10/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
l'empresa ESCORXADOR DE BREDA, SL de Breda

2015/1131 01/10/2015 Contracte menor de serveis de consultoria en matèria d'enginyeria de 1 
d'octubre a 31 de desembre de 2015.

2015/1132 01/10/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 

2015/1133 01/10/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
l'empresa FRISELVA, SA de Riudellots de la Selva 

2015/1134 02/10/2015 Reducció de la jornada laboral per a tenir cura de familiar de la Sra. 
Cinta Queralt Martínez 

2015/1135 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Baldomero Vidaña López.
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2015/1136 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Família Fructuoso Sureda.

2015/1137 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Ma. Rosa Iglesias Valentí.

2015/1138 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Concepció Ballicrosa Mosoll.

2015/1139 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Maureen Cecilia Brophy Ridley.

2015/1140 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Maria Rosa Bergada Roca.

2015/1141 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Ma. Carmen Rodríguez García.

2015/1142 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Dominga Julia Martínez López.

2015/1143 02/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Maria Peiris Font.

2015/1144 02/10/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000038/2015)

2015/1145 02/10/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000039/2015)

2015/1146 02/10/2015 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 
000040/2015)

2015/1147 05/10/2015 Expedient informatiu respecte a les actuacions succeïdes i sense 
autorització a la torre de les bruixes del castell de Montsoriu

2015/1148 05/10/2015 Bestreta Entitat Urbanistica Junta Compensació La Goba

2015/1149 06/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. José Fulgarolas 
López.

2015/1150 06/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. Jon Dumitrel 
Ioanei.

2015/1151 07/10/2015 Servei de TAD. Josefa Ramos Campaña.

2015/1152 07/10/2015 Servei de TAD. Carolina Gil Briones.

2015/1153 07/10/2015 Servei de TAD. Àngela Xamani Roura.

2015/1154 07/10/2015 Servei de TAD. Joaquima Bahí Puig.

2015/1155 07/10/2015 Servei de TAD. Laura Miralles Roure.

2015/1156 07/10/2015 Servei de TAD. Dolors Gispert Tarrés.

2015/1157 07/10/2015 Servei de TAD. Tomasa González Pérez.

2015/1158 07/10/2015 Servei de TAD. Joan Delgado Serrano.

2015/1159 07/10/2015 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Juliol de 2015.

2015/1160 07/10/2015 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Agost de 2015.

2015/1161 08/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. José Fugarolas 
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López.

2015/1162 09/10/2015 Excedència per la cura d'un familiar de la Sra. Carme Huguet Casals

2015/1163 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sílvia Casals Dilmer.

2015/1164 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Pilar González Castelló.

2015/1165 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Josefa Mancheño Sánchez.

2015/1166 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Joaquin Alcalá Avila.

2015/1167 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Pedro García Gómez.

2015/1168 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Agustín Martínez Viudas.

2015/1169 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sebastián Puga Carmona.

2015/1170 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Khalid Darkaoui.

2015/1171 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Pathe M'Ballo.

2015/1172 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Kremena Stoyanova Ankova.

2015/1173 13/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Jorge Durnes Gil.

2015/1174 14/10/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000013/2015)

2015/1175 14/10/2015 Imposició de sanció tributària (000015/2015)

2015/1176 14/10/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000011/2015)

2015/1177 14/10/2015 Imposició de sanció tributària (núm. 000012/2015)

2015/1178 14/10/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000016/2015)

2015/1179 14/10/2015 Imposició sanció tributaria (núm. 000712/2015)

2015/1180 14/10/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000014/20159

2015/1181 14/10/2015 Imposició de sanció (núm. 001155/2015)

2015/1182 14/10/2015 Contracte menor de serveis per l'anàlisi i proposta de millores de les 
condicions sobre la gestió de les aigües previstes a les llicències 
ambientals de les activitats realitzades al Par Mediambiental

2015/1183 16/10/2015 Acceptació de la proposta d'encàrrecs externs per la redacció de 
projectes complementaris al castell de Montsoriu.

2015/1184 16/10/2015 Modificació horària de la jornada laboral de la Sra. Mercè Gómez 
Poveda

2015/1185 21/10/2015 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2015/1186 21/10/2015 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Setembre de 2015.

2015/1187 23/10/2015 Aprovació nòmina del mes d'octubre

2015/1188 23/10/2015 Contracte menor per les obres de substitució de les línies d'alimentació i 
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maniobra del bombament del polígon pertanyent a l'EDAR d'Hostalric. 

2015/1189 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Javier Font Hernández.

2015/1190 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Dolores Cancho Rodríguez.

2015/1191 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Salvadora Rodríguez Ares.

2015/1192 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Montserrat Llorente Aragonés.

2015/1193 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Verònica González Bustos.

2015/1194 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Josepa Román Sánchez.

2015/1195 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Santiago López Villarin.

2015/1196 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Blanca Luz Rodríguez.

2015/1197 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Diviana Sarahi Carcamo.

2015/1198 26/10/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Noemí Jiménez Jiménez.

2015/1199 26/10/2015 Projecte de compra de bombones de gas butà en el   marc de la 
subvenció “Salut i Crisi 2015-2016” de DIPSALUT a fi de distribuir-los a 
22 municipis de la comarca de la selva que s’han adherit a la proposta 
mancomunada comarcal. 

2015/1200 27/10/2015 Contracte menor de subministrament de varis elements de xarxa per a la 
renovació de la infraestructura pel projecte d'unificació dels dos sistemes 
informàtics existents

2015/1201 27/10/2015 Contracte menor de subministrament per traslladar la maniobra i 
potència de dues bombes a l'EDAR d'Anglès.

2015/1202 28/10/2015 Contractació menor per a la organització i realització del “taller familiar 
amb tablets i Apps educatives” a la urbanització Santa Coloma 
Residencial a Santa Coloma de Farners en el marc del Pla de 
desenvolupament comunitari de la comarca de la Selva.

2015/1203 28/10/2015 Contracte menor de serveis per a l'elaboració d'un pla de 
funcionarització per al Consell Comarcal de la Selva

2015/1204 28/10/2015 Reincorporació al lloc de treball i reducció de jornada laboral per la cura 
de familiars de la Sra. Carme Benages Cort

2015/1205 29/10/2015 Contractació menor d’una organització que executi el projecte “Kids and 
Us” a la urbanització santa coloma residencial de Santa Coloma de 
Farners en el marc del pla de desenvolupament comunitari de la 
comarca de la  Selva. 

2015/1206 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Esperanza 
González Muñoz.

2015/1207 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Natividad Muñoz 
González.
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2015/1208 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Arturo Capdevila 
Font.

2015/1209 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Francisca 
Palomeras Corominas.

2015/1210 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Rosendo 
Peracaula Barceló.

2015/1211 29/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Canvi de SAD Social a SAD de dependència. 
Manuel Romero Benítez.

2015/1212 30/10/2015 Bestreta Ajuntament de Breda

2015/1213 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Lluis Mullera Sanmiguel.

2015/1214 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Catalina Artigas Domènech.

2015/1215 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Micaela Silva Freitas.

2015/1216 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Concepció Ballicrosa Mosoll.

2015/1217 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Francisco Roger Sastre.

2015/1218 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Joaquim Borrell López.

2015/1219 30/10/2015 Servei d'ajuda a domicili. Salvadora Martín Verdaguer.

2015/1220 30/10/2015 Modificació de la jornada laboral de la Noèlia Pons Victory

2015/1221 02/11/2015 Resolució provisional d'aspirants admesos i exclosos 

2015/1222 02/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000025/2015)

2015/1223 02/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000020/2015)

2015/1224 02/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000028/2015)

2015/1225 02/11/2015 Imposición de sanción tributaria (núm. 000029/2015)

2015/1226 02/11/2015 Imposición sanción tributaria (núm. 000030/2015)

2015/1227 02/11/2015 Servei de TAD. Joaquim Juncà Cayuela.

2015/1228 03/11/2015 Contracte menor de subministrament per l'edició de material informatiu 
per la setmana europea de prevenció de residus. Any 2015 

2015/1229 03/11/2015 Servei de TAD. Josefa Arimany Pagès.

2015/1230 03/11/2015 Servei de TAD. Maria López Muñoz.

2015/1231 03/11/2015 Servei de TAD. Bienvenida Ruiz Acosta.

2015/1232 03/11/2015 Servei de TAD. Baldomero Vidaña López.

2015/1233 03/11/2015 Servei de TAD. Luis Ortiz Manzano.

2015/1234 03/11/2015 Servei de TAD. Francisca Aguilera Navarrete.

2015/1235 03/11/2015 Servei de TAD. Maria Massa Rodríguez.
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2015/1236 03/11/2015 Servei de TAD. Andreu Izquierdo Rovira.

2015/1237 03/11/2015 Servei de TAD. José Torres Cruellas.

2015/1238 03/11/2015 Servei de TAD. Llúcia Noguera Serrat.

2015/1239 03/11/2015 Servei de TAD. Carmen Fabrellas Esteba.

2015/1240 03/11/2015 Servei de TAD. Àngela Montaner Xamaní.

2015/1241 03/11/2015 Servei de TAD. Joan Josep Arrú Ferrer i Dolors Esteve Garrido.

2015/1242 05/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0012823

2015/1243 05/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0012839

2015/1244 05/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0013135

2015/1245 05/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0030251

2015/1246 05/11/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 

2015/1247 05/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0020695

2015/1248 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0025351

2015/1249 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0025352

2015/1250 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0030243

2015/1251 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0030252

2015/1252 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0030253

2015/1253 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0033788

2015/1254 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0033794

2015/1255 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0033796

2015/1256 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034280

2015/1257 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034281

2015/1258 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034292

2015/1259 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034297

2015/1260 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034636

2015/1261 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034637

2015/1262 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2051-0034638

2015/1263 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034639

2015/1264 06/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Joan Josep Arrú Ferrer.

2015/1265 06/11/2015 Gestió de menjador escolar. Pagament del cànon als centres amb 
menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. Curs 
2014-2015

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001


Pàgina15
Exp. núm.: 2015/862

2015/1266 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034640

2015/1267 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0034641

2015/1268 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0035143

2015/1269 06/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0035145

2015/1270 06/11/2015 Contracte menor per les obres de construcció d'una paret per aïllar la 
sala de quadres elèctrics a l'EDAR de Riells i Viabrea.

2015/1271 09/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Francisco Ros 
Figueras.

2015/1272 09/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Carlos Soler 
Comas.

2015/1273 09/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. Jordi Claramunt 
Mas.

2015/1274 09/11/2015 Sol•licitud d'excedència per la cura de fills de la Sra. Agnès Barroso 
Boixader 

2015/1275 10/11/2015 Contracte menor de subministrament de millores elèctriques per als 
EDAR'S de la comarca de la Selva.

2015/1276 10/11/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
ESPORC, SA de Riudarenes.

2015/1277 10/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0025357

2015/1278 10/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0035767

2015/1279 10/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0035774

2015/1280 10/11/2015 Sol•licitut de permisos retribuits de la Sra. Vanesa Romero Padilla 

2015/1281 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Sonia Casas Puerto.

2015/1282 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Lourdes Ortiz Tomas.

2015/1283 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Mireia Macario Gómez.

2015/1284 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Lorena Bianca Ion.

2015/1285 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Kamila Marta Dubiel.

2015/1286 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Abdellah Allaoui.

2015/1287 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Caterina Martínez González.

2015/1288 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Eladia Carmona Suárez.

2015/1289 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Teresa Hernández Martínez.

2015/1290 10/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Baba Gaku.

2015/1291 12/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0011804
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2015/1292 12/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0016569

2015/1293 12/11/2015 Contracte menor de serveis per a la difusió de les activitats que realitza 
el Consell Comarcal de la Selva en un mitjà de comunicació multimèdia

2015/1294 12/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0016572

2015/1295 12/11/2015 Retorn d'aval bancari en garantia de la suspensió de l'execució de l'acte 
administratiu impugnat sol•licitat per l'empresa ANTEX SA per la 
incoació d'un procediment sancionador per la presumpta comissió d'un 
infracció en matèria de sanejament en alta.

2015/1296 12/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. José Subiranas 
Rafart.

2015/1297 12/11/2015 Reducció de jornada de la Sra. Ester Mar Marquès 

2015/1298 12/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Ma. Carmen López Aguayo.

2015/1299 12/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Familia Poblete-Tapia.

2015/1300 13/11/2015 Servei de Transport Adaptat. Magdalena Pujol Coll.

2015/1301 13/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Mercè Tulsà Fages.

2015/1302 13/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Antonio Ramírez Begara.

2015/1303 13/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Adrià Puig del Pozo.

2015/1304 13/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Família Fructuoso Sureda.

2015/1305 13/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. Montse Muñoz Iglesias.

2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència

El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:

2015/173 04/09/2015 Delegació de la presidència del Consell

2015/174 10/09/2015 Pròrroga de compromís socioeducatiu per a les situacions de risc greu 
dels infants i adolescents. José i Unai Giménez Palanco.

2015/175 10/09/2015 Tancament compromís socioeducatiu (COSE). Yasmina, Ayoub i Anas 
Echabbabi Zarioh.

2015/176 10/09/2015 Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona i l'alumna 
Erika Yudermis Rodríguez Berroa

2015/177 10/09/2015 Aprovació de l'expedient del contracte d'obres per a la construcció d'un 
edifici de serveis i atenció al públic del Castell de Montsoriu

2015/178 14/09/2015 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna a l'EDAR de Sils-
Vidreres de l'empresa Restauradores Geroda, SL del municipi de La 
Pera.

2015/179 16/09/2015 Contractació de la Sra. MªIsabel Bujalance Gómez per la substitució de 
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la titular de la plaça

2015/180 22/09/2015 Aprovació de l'Addenda al Protocol addicional del Contracte programa 
per al 2015 

2015/181 23/09/2015 Al·legacions al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020.

2015/182 30/09/2015 Recuperació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 per part del personal de Serveis Mediambientals de 
la Selva NORA, SA

2015/183 01/10/2015 Convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció 
d'animals de companyia corresponent a l'any 2015. Ordre 
AAM/166/2015. Esmenada

2015/184 02/10/2015 Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
soferts pel Sr. Adolfo Aboy Pérez per l’atac d’un gos del CAAS

2015/185 02/10/2015 Modificació de crèdit per generació de crèdit núm. 2/2015

2015/186 06/10/2015 Llicència d’obres en l’àmbit del CIM “la Selva” per a l’execució de 
diverses millores en control, il·luminació, protecció del perímetre i 
implantació d’instal·lacions de seguretat en una activitat existent de 
lloguer de cotxes emplaçada a la parcel·la 1 del sector.

2015/187 08/10/2015 Finalitzar el contracte derivat de l'acord marc de recollida selectiva de 
residus especials a les deixalleries de la comarca de la Selva amb 
l'empresa SITA SPE IBÉRICA a data 1 d'octubre de 2015.

2015/188 08/10/2015 Segon pagament parcial paga desembre 2012

2015/189 08/10/2015 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa KOLY 
COMMODITIES SL.

2015/190 08/10/2015 Conveni de cooperació educativa amb l'Escola de Gestió Empresarial 
per a la realització de les pràctiques de l'alumna Montserrat Ibañez Vilà.

2015/191 09/10/2015 Resolució de proposta d'inscripció  al registre d' instal·lacions destinades 
a activitats amb infants i joves d'una modificació de la capacitat de la 
instal·lació casa de colònies "Casal de Pau".

2015/192 09/10/2015 Contractació d'una administrativa per a substituir el període d'Incapacitat 
Temporal (IT) i maternitat de la titular de la plaça.

2015/193 13/10/2015 Pagament de la quota al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, exercici 2015

2015/194 13/10/2015 Aprovació dels Convenis entre Consell Comarcal (Servei de Benestar 
Social) i els Ajuntaments de Santa Coloma de Farners i d’Arbúcies per a 
la execució directa del projecte “Orientació laboral bàsica per a 
nouvinguts” de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2015.

2015/195 13/10/2015 Contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local de 
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competitivitat territorial, Sr. Moisés Jordi Pinatella. Referència G-009/15-
01

2015/196 15/10/2015 Concessió d'una llicència sense retribució al funcionari Marià Vilarnau 
Massa

2015/197 15/10/2015 Concessió d’una comissió de serveis del funcionari Marià Vilarnau 
Massa 

2015/198 19/10/2015 Subvenció al Museu Municipal de Lloret de Mar per a l'any 2015

2015/199 19/10/2015 Subvenció al Museu Etnològic del Montseny per a l'any 2015

2015/200 19/10/2015 Subvenció al Museu Municipal Josep Aragay per a l'any 2015

2015/201 20/10/2015 Selecció per via d'urgència d'un/a administratiu/va, en règim laboral 
temporal a temps parcial adscrit al programa de valoració de la 
discapacitat del servei de benestar social de la Selva. 

2015/202 21/10/2015 Nomenament del Sr. Marc Corominas Xifra

2015/203 26/10/2015 Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de construcció de 
l'edifici de serveis i atenció al públic del Castell de Montsoriu

2015/204 27/10/2015 Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. Verònica Carrillo Vives.

2015/205 27/10/2015 Sol·licitud de subvenció dins el programa Salut i Crisi 2015-2016 de  
DIPSALUT per accions lligades a l’ocupació.

2015/206 27/10/2015 Serveis extraordinaris realitzats per treballadors del Centre d'Acollida 
d'Animals de la Selva (CAAS)

2015/207 27/10/2015 Serveis extraordinaris realitzats per la treballadora Silvia Serrano Riera 

2015/208 28/10/2015 Contractació de la Sra. Íngrid Camps Vila per a substituir la reducció de 
jornada de la Sra. Carme Benages i per donar resposta a les necessitats 
tècniques de l’Agència Comarcal de l’Energia

2015/209 29/10/2015 Tancament compromís socioeducatiu (COSE). Bergeline i Cassandra 
Ribera Alcaraz

2015/210 29/10/2015 Nomenament del Sr. Ruben Amaro Parrado 

2015/211 30/10/2015 Comissió circumstancial del Sr. Francesc Armengol Aymerich en matèria 
d’intervenció al Consell Comarcal de la Selva  

2015/212 02/11/2015 Contractació d'un tècnic/a mitjà/ana, adscrit al Programa Treball i 
Formació de persones aturades a partir de 30 anys, com a coordinador-
prospector. Exp. núm. 2015/PANP/SPO/0095 

2015/213 03/11/2015 Ajut a MIFAS pel desenvolupament de les seves activitats. Any 2015

2015/214 06/11/2015 Contractació de la Sra. Meritxell Ferrer Cunill per substituir a la titular de 
la plaça
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2015/215 10/11/2015 Nomenament del Sr. Josep Pla Sànchez com a responsable de cadastre

2015/216 10/11/2015 Contractació de la Sra. MªIsabel Bujalance Gómez per a la substitució 
de la titular de la plaça

2015/217 11/11/2015 Contractació en règim laboral temporal a temps parcial del Sr. Marcos 
Cortés Parra 

2015/218 12/11/2015 Contractació de les persones seleccionades per participar al programa 
Treball i Formació, adreçat a persones aturades, prioritàriament de 45 
anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi. 
Exp. 2015/PANP/SPO/0095 

2.4 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Tresoreria

El president dóna compte de les resolucions de tresoreria següents:

2011 15/04/2011 Resolució de Tresoreria d’una Terceria de domini exp. 
000723/2011)

2013 17/07/2013 Resolució de Tresoreria relativa a un recurs interposat contra la 
gestió recaptatòria exp. 001261/2013

2013 19/08/2013 Resolució de Tresoreria relativa a un recurs interposat contra la 
gestió recaptatòria exp. 002586/2013

2014 13/06/2014 Resolució de Tresoreria relativa a una sol·licitud d’ampliació de 
termini per la presentació d’una valoració contradictòria d’una finca 
exp. 001905/2014

2015 27/07/2015 Resolució de Tresoreria relativa a un recurs interposat contra la 
gestió recaptatòria exp. 001987/2015

2015/1 30/09/2015 Resolució de Tresoreria de sobrant de subhasta exp. 
97150428/1999

2015/2 30/09/2015 Resolució de Tresoreria de sobrant de subhasta exp. 
96010125/1999

2015/3 30/09/2015 Resolució de Tresoreria de sobrant de subhasta exp. 
97170198/2004

2015/4 01/10/2015 Resolució de Tresoreria de sobrant de subhasta exp. 32561/2004
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2.5 Dació de comptes de sentències judicials

1.- Sentència 325 de 7-10-2015 del Jutjat Social num 3 de Girona

Procediment: Conflicte Col·lectiu: 74/14
Demandant:  CATAC-IAC, en representació del comitè d’empresa del Consorci de benestar social de 
la Selva
Demandat : Consell Comarcal de la Selva (per subrogació del Consorci de benestar social de la 
Selva)

Decisió : Es declara nul·la la decisió del Consell Comarcal de la Selva (com a integrant del Consorci 
de benestar social de la Selva) de no abonar la part proporcional de la paga extra de Nadal de 2012 
meritada entre l’1 de gener i el 14 de juliol de 2012 pel personal laboral adscrit al Consell Comarcal.

Es condemna al Consell Comarcal a estar i passar per allò declarat en la Sentència i amb condemna 
a l’abonament al personal laboral de la part proporcional de la paga extra de Nadal de 2012 meritada 
entre l’1 de gener i el 14 de juliol, descomptant la part proporcional de l’esmentada paga corresponent 
a 44 dies ja abonada per la part demandada.

2.- Sentència 803 de 16-11-2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós 
administratiu, Secció tercera.

Rollo d’Apel·lació : 76/2013
Apel·lant: Polígon Ter Sl
Contrari: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de la Cellera de Ter.
Decisió: Estimar el recurs d’apel·lació presentat per Polígon Ter SL contra la Sentència del Jutjat 
contenciós administratiu núm 3 de Girona de 25-10-2012 en els autos núm 236/2008.

Anular per ser disconformes a dret tots els actes d’apremi seguits per l’ajuntament de La Cellera i pel 
Consell Comarcal d ela Selva en relació a les liquidacions 0bis i 4 i definitiva de les quotes 
urbanístiques de les obres d’urbanització de la zona industrial d’autos i acordar la devolució dels 
imports superiors a 108.422,84 euros de principal abonats, entre ells 20.479,68 euros que consten 
abonats en la documentació de data 21-05-2008 enviada per Correus en data 22-05-2008 i entrada al 
Consell Comarcal  en data 26-05-2008 obrant com a document 16 en l’expedient 001032/2008.

I si així s’acredita fins a 24.479,68 euros amb càrrec a les administracions demandades i de forma 
solidària i amb abonament d’interessos legals des de la data dels pagaments realitzats fins a la data 
del seu abonament i en el termini de dos mesos des de la notificació de la Sentència i en cas contrari 
s’abonaran els interessos incrementats en dos punts segons l’art 106.3 de la llei jurisdiccional per 
estimació de manca de diligència en el compliment.

No es condemna en costes.
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2.6 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat

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

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

Fonaments legals:

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

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

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

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

Informe:

A data 30 de setembre de 2015, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament establert a 
l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant,  EXISTEIXEN factures o altres documents emesos pels 
contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment establert. S’adjunta 
document annex amb el detall de factures.

ANNEX

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

Número de factures pendents de pagar a 30-9-2015 que 
incompleixen el termini de pagament

Import

2 610.471,95€
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b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Patronat del 
Castell de Montsoriu

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

Fonaments legals:

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

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

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe 
deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, 
en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. 
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

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

Informe:

A data 30 de setembre de 2015, 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 30-09-2015 que 
incompleixen el termini de pagament

Import

1
41,93€ 
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c) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència a Serveis 
Mediambientals de la Selva, NORA

INFORME TRIMESTRAL PER ‘MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS’

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sol·licita a l’empresa Serveis Mediambientals 
de la Selva Nora, S.A l’Informe de Morositat del tercer trimestre 2015.

Adjuntem quadre resum PMP (Termini de pagament) i PMPP (Termini de pagament pendent):

Vías de pago Total Pagos Total PMP

Otros medios de pagos 99,53 18,47

Pagos recibos domiciliados 611.958,11 47,88

Transferencia (a pagar) 1.656.322,34 104,02

TOTAL PAGOS REALIZADOS 2.268.379,98 88,87
TOTAL PAGOS PENDIENTES 50.381,84 28,25
TOTAL 2.318.761,82 87,55

Primer apartat: Resum pagaments realitzats en el període

Periodo Medio 
de Pago (PMP) Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago

Pagos Realizados en el 
Periodo

(días) Número de 
pagos Importe Total Número de 

pagos
Importe 
Total

   Aprovisionamiento y 
otros gastos de 
explotación

88,87 982 1.566.414,58 458 701.965,40

   Adquisiciones de 
inmovilizado material e 
intangible

285,29 0 0,00 2 3.101,99

   Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 89,14 982 1.566.414,58 460 705.067,39
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El segon apartat referent als interessos de demora pagats en el període no aplica a la societat.

Tercer apartat: Resum pagaments pendents de realitzar en el període

Periodo Medio 
de Pago 
Pendiente 
(PMPP) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago al 
Final del Periodo

Facturas o Documentos 
Justificativos Pendientes 

de Pago al Final del 
Periodo

(días) Número de 
pagos Importe Total Número de 

pagos Importe Total

   Aprovisionamiento y 
otros gastos de 
explotación

28,25 16 49.177,08 2 1.204,76

   Adquisiciones de 
inmovilizado material e 
intangible

0,00 0 0,00 0 0,00

   Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 28,25 16 49.177,08 2 1.204,76

3. Propostes d'acord

3.1 Presa de possessió de nova consellera comarcal Sra. Olga Guillem Pujol 
(PRP2015/391)

Exp. núm.: 2015/589   

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

OLGA GUILLEM PUJOL

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

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001


Pàgina25
Exp. núm.: 2015/862

"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”

Sra. Olga Guillem Pujol: Sí ho XXXXXXX

3.2 Aprovació del pressupost per l'exercici 2016 (PRP2015/405)

Exp. núm.: 2015/858   

Antecedents

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir en l’exercici 2016, 
confeccionat d’acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària adjunta, que 
comprèn :

- Memòria del President
- Liquidació del pressupost de 2014 i avanç de la de 2015
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal 

de la Selva, amb la situació retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2016
- Pla d’inversions
- Situació i evolució previsible de l’endeutament financer
- Informe econòmic – financer, emès per l’interventor 
- Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, emès per 

l’interventor.
- Estat d’ingressos i despeses corresponent al Consell Comarcal 
- Pressupost empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, S.A.
- Bases sobre l’execució pressupostària

Acords

En conseqüència i en compliment del que disposa l’article 168 i concordants del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al 
Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment els pressupostos generals del Consell Comarcal de la Selva i 
els ens  Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu i Consorci Ter-
Brugent  per a l’exercici 2016, que presenten l’estructura següent, resumits per capítols 
d’ingressos i de despeses i amb la corresponent consolidació:
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Capítol Denominació CCS  PGCMCM  CTB  Eliminacions Consolidat  

3 

Taxes, preus 
públics,altres 
ingressos 6.677.743,34 € 25,37% 52.100,00 € 56,54% 2,00 € 0,00%  6.729.845,34 € 25,40%

4 
Transferències 
corrents 19.392.913,67 € 73,69% 40.046,00 € 43,46% 100.622,29 € 100,00% -16.498,00 € 19.517.083,96 € 73,67%

5 
Ingressos 
patrimonials 65.000,00 € 0,25% 0,00 € 0,00% 1,00 € 0,00%  65.001,00 € 0,25%

7 
Transferències de 
capital 151.383,20 € 0,58% 0,00 € 0,00%  0,00%  151.383,20 € 0,57%

8 Actius financers 30.000,00 € 0,11% 0,00 € 0,00%  0,00%  30.000,00 € 0,11%

 Total 26.317.040,21 € 100,00% 92.146,00 € 100,00% 100.625,29 € 100,00% -16.498,00 € 26.493.313,50 € 100,00 €
Legenda: CCS: Consell Comarcal de la Selva PGCMCM: Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu CTB: Consorci Ter Bruguent

Capítol Denominació CCS  PGCMCM  CTB  Eliminacions Consolidat  

1 
Despeses de 
personal 7.215.531,71 € 27,42% 25.679,00 € 27,87% 49.210,80 € 48,91%  7.290.421,51 € 27,52%

2 
Despeses corrents 
en béns i serveis 15.677.066,44 € 59,57% 36.167,00 € 39,25% 46.657,61 € 46,37%  15.759.891,05 € 59,49%

3 
Despeses 
financeres 178.820,79 € 0,68% 300,00 € 0,33% 73,58 € 0,07%  179.194,37 € 0,68%

4 
Transferències 
corrents 2.278.713,42 € 8,66% 30.000,00 € 32,56% 3.682,30 € 3,66% -16.498,00 € 2.295.897,72 € 8,67%

6 Inversions reals 426.383,20 € 1,62% 0,00 € 0,00% 1.001,00 € 0,99%  427.384,20 € 1,61%

8 Actius financers 30.000,00 € 0,11% 0,00 € 0,00%  0,00%  30.000,00 € 0,11%

9 Passius financers 510.524,65 € 1,94% 0,00 € 0,00%  0,00%  510.524,65 € 1,93%

 Total 26.317.040,21 € 100,00% 92.146,00 € 100,00% 100.625,29 € 100,00% -16.498,00 € 26.493.313,50 € 100,00%
Legenda: CCS: Consell Comarcal de la Selva PGCMCM: Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu CTB: Consorci Ter Bruguent

Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost esmentat, les quals figuren com a part 
integrant de l’expedient.

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual.

Quart.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient, als efectes 
que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients 
i considerar-lo definitivament aprovat sense necessitat d’acord plenari posterior si durant 
aquest termini no es presenten reclamacions.

 

3.3 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016 
(PRP2015/406) 

Exp. núm.: 2015/868   

Antecedents

En compliment del que disposa l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, s’emet 
el present informe jurídic de secretaria en relació a la proposta de modificació de la relació 
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de llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, aprovada en el Ple del 20 de desembre 
de 2011.  

Fonaments de dret

I.- Legislació aplicable a la Relació de Llocs de Treball 

La Legislació aplicable és la següent:

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

- L’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures de reforma de la Funció Pública, 
que estableix que “Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son 
el instrumento técnico a través del cuál se realiza la ordenación del personal”. 

- L’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple de les 
Corporacions “Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim 
del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública 
local”.

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

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

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

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

En virtut de l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, la relació de llocs de treball (RLT) és 
l’instrument jurídic a través del qual es realitza l’ordenació del personal, d’acord amb les 
necessitats dels serveis, i es precisen els requisits per al desenvolupament dels diferents 
llocs. Constitueix l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una 
entitat local, tot incloent la totalitat dels llocs de treball existents en l’organització, tant de 
personal funcionari, com eventual i laboral. Per tant, es pot definit la RLT com:  

 L’instrument tècnic jurídic al qual correspon l’organització de recursos humans, i la 
plantilla pressupostària, que es limita a assumir en la part econòmica l’organització 
fixada per la RLT. 

 A través de les RLT s’assignaran les funcions, atribucions i comeses que hagi de 
desenvolupar el personal que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-se, en 
el cas de personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què 
hagi de pertànyer la persona que ocupi cada lloc de treball.

Així doncs, el procediment d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball és el propi d’una 
disposició general, i s’aprova seguint els següents tràmits: 

1. El Servei de Personal haurà de formar la relació de tots els llocs de treball existents en 
l’organització municipal, incloent respecte de cadascun d’ells les dades següents: la 
denominació del lloc i l’enquadrament orgànic; les característiques essencials del lloc de 
treball, incloent, si s’escau, les funcions específiques atribuïdes; els requisits exigits per 
ocupar el lloc de treball; el complement de destí que tingui assignat i el seu nivell orgànic, 
així com també, si s’escau, el complement específic corresponent; i la forma de provisió del 
lloc de treball.

2. En base a aquesta informació, es formularà proposta de RLT per a la seva tramitació. En 
relació amb els informes, la proposta s’ajustarà a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, 
i caldrà aportar un informe tècnic de l’estructura administrativa o el seu organigrama 
funcional, que justifiqui aquests criteris.

3. Aquesta proposta serà objecte de consulta o negociació amb els representants dels 
funcionaris i del personal laboral. La Relació de Llocs de Treball serà informada per la 
Secretaria. 

Així mateix, d’acord amb l’article 4.1.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera 
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i pressupostària comprèn la fiscalització “de todo acto, documento o expediente que dé lugar 
al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener 
repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en 
su caso, los reparos procedentes”. Així doncs, si l’aprovació de la RLLT afecta al 
pressupost, es requerirà informe de la Intervenció que indiqui disponibilitat de consignació 
pressupostària per fer les modificacions oportunes. 

4. Amb Dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, serà competència del Ple 
l’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball, per majoria simple.

5. S’exposarà al públic l’esmentada relació, perquè, de conformitat amb l’article 169 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, els interessats 
examinin la relació i presentin les reclamacions que considerin convenients davant el Ple. La 
relació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-
les.

A tal efecte, cal tenir en compte que, en virtut de l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, les RLT 
seran públiques i es podran consultar en períodes d’exposició pública del pressupost anual o 
de les seves modificacions. D’aquesta manera, es pot assimilar el període d’exposició 
pública de la RLT a la del pressupost de l’entitat local que disposa el Reial Decret 2/2004 de 
5 de març, perquè segons disposa l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, la RLT és 
un dels documents que integren el pressupost, tot i que pot aprovar-se amb posterioritat 
seguint els mateixos tràmits.

6. Una vegada aprovada la RLT, segons disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en el 
termini de trenta dies, es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat. La RLT es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acords

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

Primer.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal de la 
Selva. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient, als efectes 
que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients 
i considerar-lo definitivament aprovat sense necessitat d’acord plenari posterior si durant 
aquest termini no es presenten reclamacions.

Tercer.- Aplicar la Relació de Llocs de Treball aprovada amb els següents condicionants, 
pactats entre la direcció i la part sindical en el si de la Mesa General de Temes Comuns:

1. Una vegada aquest instrument estigui aprovat definitivament, la Institució iniciarà 
d’acord amb la seva capacitat, els límits pressupostaris i d’increment de plantilles 
vigents en cada moment, i les prioritats que es determinin, el conjunt d’actuacions 
necessaris per a l’adequació de la situació actual del personal al servei del Consell 
Comarcal a la situació proposta a la Relació de Llocs de treball.

2. En aquells casos en que, a curt –mig termini, no resulti possible resoldre les 
disfuncions vinculades a l’aplicació de la RLLT, la Institució aplicarà mesures 
transitòries provisionals per tal que els empleats/des puguin continuar desenvolupen 
els llocs de treball de la Institució, fins a la seva resolució definitiva.

3. D’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, s’aplicarà 
un increment de l’1% als imports retributius de l’any 2015 al personal al servei 
d’aquesta Institució.

4. Respecte a l’impacte econòmic que suposa l’aplicació de la RLLT, durant l’any 2017, 
la Institució abonarà el 60% de les diferències retributives positives resultat de la 
VLLT i durant l’any 2018 el 40% restant. Durant aquests dos períodes (2017 i 2018), 
els possibles increments retributius derivats de la Llei de Pressupostos generals de 
l’Estat s’entendran inclosos els increments retributius mencionats (excepte aquells 
reflectits en les respectives taules retributives).

5. No obstant l'anterior, la Institució considerarà la possibilitat durant l'any 2016, 
d'aplicar percentatges superiors als acordats durant l'any 2017, sempre i quan la 
situació pressupostària ho permeti.

3.4  Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l'any 2016 (PRP2015/395)

Exp. núm.: 2015/764   

Antecedents

El Servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva disposa entre els seus serveis als 
ajuntaments que li han delegat les competències de la gestió recaptatòria dels diferents 
ingressos de dret públic de la possibilitat de concedir bestretes de la recaptació futura dels 
ingressos delegats. La concessió d’aquestes bestretes suposa un descompassament entre 
la data del pagament de la bestreta i l’efectiva recaptació dels ingressos delegats, 
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determinant una manca de liquiditat a la tresoreria del Consell Comarcal de la Selva durant 
aquest període. A aquest efecte cal concertar una operació de tresoreria a curt termini per 
un import màxim de 10.000.000 €, que restarà afectada a la concessió de bestretes dels 
ingressos de dret públic delegats pels municipis de la comarca.

La Tresorera ha emès informe en el qual proposa les següents condicions financeres per 
realitzar la operació:

- Crèdit màxim autoritzat: 10.000.000€
- Entitats: La Caixa, Catalunya Caixa, BBVA, Banco Santander i Banc Sabadell
- Tipus d’interès i marge: segons oferta
- Termini: segons oferta
- Comissió d’obertura: segons oferta
- Altres condicions financeres que es prevegin: segons oferta

L’interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència, condicions i 
legalitat de l’operació que s’ha de concertar.

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries 
de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini. Aquesta operació està 
emparada a l’article 149 del Text refós per tractar-se de bestretes de recaptació dels 
municipis de la comarca.

El Consell Comarcal té el pressupost de l’exercici en curs aprovat.

L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació 
en tràmit de 10.000.000 €, és del 40,70% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents 
liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple del 
Consell Comarcal de la Selva per majoria simple dels membres presents.

Acords

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

Primer.- Autoritzar la concertació d’una operació de tresoreria, amb les següents condicions 
bàsiques, segons consten a les ofertes presentades:
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Operació 1 

- Entitat: Banco Santander

-     Import: 10.000.000 €

- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,29%

- Termini: 1 de gener de 2016 a 30 de setembre de 2016

- Comissió d’obertura: 0%

-     Comissió de no disponibilitat: 0% 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu 
primers dies del mes següent a la formalització.

Tercer.- Facultar el president per concertar l’operació de préstec amb l’entitat financera que 
presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, dins els límits de la present autorització.

3.5 Modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en el 
Consell Comarcal de la Selva per l’any 2016. Articles modificats: 14, 15, 23, 26, 75, 82, 
84, 87 i 94 (PRP2015/392)

Exp. núm.: 2015/840   

Antecedents

1. El Consell Comarcal de la Selva va aprovar en data 16/12/2014 una nova Ordenança 
general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. Transcorregut un temps 
prudencial des de la seva entrada en vigor, el Servei ha detectat per una banda, alguna falta 
de concordança en el text amb relació a la normativa legal o reglamentària i per l’altra, es fa 
necessària la introducció d’algunes modificacions que optimitzen la gestió així com recollir  
les modificacions normatives vigents  aprovades i  publicades des de la seva entrada en 
vigor. 

2. En data 30 de novembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tributària va emetre 
l’informe corresponent.

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=5840db4f2e264b68bd05690bf9107f30001


Pàgina33
Exp. núm.: 2015/862

3. A continuació es detallen aquestes modificacions en  funció de la tipologia que les origina:

PER EXISTÈNCIA D’ERRORS I FALTA DE CONCORDANÇA

Article 14. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Es modifica el paràgraf 4 per la falta de concordança  en l’aplicació de  les tarifes de l’Impost 
als vehicles mixtes adaptables i la definició que fa d’aquests l’annex II del RD 2822/1998, de 
23 de desembre, que aprova el reglament general de vehicles. Aquesta modificació 
solament afecta al penúltim punt del paràgraf que queda redactat: “ S’aplicarà la tarifa 
turisme quan es substitueixi eventualment la càrrega, parcial o totalment,  per 
persones mitjançant l’addicció d’un número superior a la meitat de seients màxims 
permesos, exclòs el del conductor.”      

Article 15. Impost sobre activitats econòmiques.

S’elimina el text del paràgraf 2 per no tenir encomanat el CCS la gestió del tribut : “Quan els 
contribuents hagin de presentar declaracions per l’impost, podran obtenir 
l’assistència material i tècnica necessàries per al compliment de les seves obligacions 
a les oficines del SGTC”. 

Article 23. Gestió per autoliquidació. 

Es modifica el paràgraf 3 per la falta de concordança entre el règim de l’autoliquidació i els 
terminis d’ingrés,  que queda redactat: “ L’impost sobre vehicles de tracció mecànica, en 
el supòsits de noves adquisicions, quan els ajuntaments titulars del tribut hagin 
delegat  les competències  de llur gestió en el CCS, s’exigirà per autoliquidació que 
s’haurà de formalitzar en les oficines del SGTC, l’import de la qual s’haurà d’ingressar 
en el mateix moment de la presentació, requisits aquests imprescindibles per  la 
matriculació del vehicle, segons s’estableix al Reglament general de vehicles”. 

PER ADAPTACIONS A LA NORMATIVA LEGAL O REGLAMENTÀRIA VIGENT 

Article 26. Publicació al Butlletí Oficial de la Província i altres publicacions 
reglamentàries.  

Es modifica el paràgraf 4 per adequar-lo a l’obligació de publicar les notificacions amb 
resultat infructuós a través del Tauler  Edictal Únic del BOE, que queda redactat: “ Si el 
segon intent de notificació ....... mitjançant edictes al BOE.....”.

Es modifica el paràgraf 5 per adequar-lo a l’obligació de publicar les notificacions amb 
resultat infructuós a través del Tauler  Edictal Únic del BOE i puntualitzar que el termini ve 
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expressat en dies naturals, que queda redactat: “ Aquesta compareixença s’haurà de 
produir en el termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent al de la 
publicació de l’anunci en el BOE”. Si  l’interessat .........  

Article 75. Períodes de recaptació. 

Afegir un nou paràgraf a l’article 75 del següent tenor literal:  7. “ Si el venciment  de 
qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, quedarà traslladat al 
primer dia hàbil següent”.  

Article 87.  Garanties i recursos.

Ha estat publicada l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la qual s’eleva el límit exempt 
de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 18.0000 
a  30.000 euros. El Consell Comarcal de la Selva actualment té fixat aquest límit en 10.000 
euros, d’aplicació en tota la comarca, excepte en els municipis de Blanes i Lloret de Mar que 
ho tenen fixat en 18.000 euros. Per eficàcia en la gestió, atesa la dificultat que tenen la 
majoria de contribuents per l’obtenció d’un aval bancari com a garantia, es considera 
necessari l’elevació del límit actual així com la seva unificació per a tot els ajuntaments 
gestionats pel CCS.   

Es modifica el paràgraf 2 de l’article 87 que queda redactat: 2.  “ No s’exigirà  constitució 
de garantia  per les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes, 
quan el seu import en conjunt no excedeixi de 18.000  euros i es trobin tant en període 
voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en 
aquest últim supòsit, de les traves existents sobre els béns i drets del deutor en el 
moment de presentació de la sol·licitud.

A efectes de la determinació de l’import del deute assenyalat, s’acumularan, en el 
moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud, com 
qualsevol altres del mateix deutor per les que s’hagin sol·licitat i no resolt 
l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés 
dels  deutes ajornats o fraccionats, excepte que estiguin degudament garantits.”    

 Article 82. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicació a l’ens creditor. 

El dia 6 d’octubre de 2015 ha  estat  publicada la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de 
la Llei 1/2000 de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil que, entre d’altres, modifica l’article 1964 
del Codi Civil establint  un termini de cinc anys per la prescripció de les accions personals 
que no tinguin un termini especial a comptar des del moment que pugui exigir-se  el 
compliment de l’obligació. Això afecta al contingut del paràgraf 12 de l’article 82 que queda 
redactat : “ Si un cop finalitzada la subhasta (o venda per adjudicació directa, en el seu 
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cas), i desprès d’aplicar l’import procedent a cobrir el deute, restés un import sobrant 
que no es pot lliurar a la persona deutora i no havent-hi creditors posteriors, es 
mantindrà el sobrant a la Tresoreria del CCS durant un termini de cinc anys a 
disposició de la persona deutora, amb les següents particularitats: 

 Subhastes i vendes per adjudicació directa finalitzades abans del dia u de 
gener de 2004, el sobrant es mantindrà durant quinze anys a disposició de la 
persona deutora.

 Subhastes i vendes per adjudicació directa finalitzades des de l’u de gener de 
2004 i fins el dia 6 d’octubre de 2015, el sobrant es mantindrà durant un període 
de deu anys a disposició de la persona deutora.   

PER OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTATÒRIA 

Secció 4ª. Ajornaments i fraccionaments.

Article  84. Sol·licitud i concessió.  

Uns dels efectes de la crisi econòmica actual ha estat la restricció creditícia a les empreses i 
particulars per part de les entitats bancàries així com l’obtenció d’avals que garanteixen el 
deute amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament per part dels deutors. En l’actualitat els 
períodes màxims per la concessió d’ajornaments i fraccionaments establerts a l’ordenança 
fluctuen en funció de la quantia del deute  i van des dels 12 als 24 mesos. 

La pràctica diària ens ha demostrat que aquests terminis en la situació actual no són els més 
idonis per una gestió eficaç de recaptació, sobretot, en el cas d’empreses amb deutes 
importants i que no poden afrontar pagaments mensuals molt elevats com a resultes de 
l’aplicació dels terminis actuals. 

En conseqüència, es modifica el paràgraf 5 de l’article 84 que queda redactat:”Quan per 
circumstàncies subjectives i objectives discrecionalment apreciades pel SGTC, 
l’aplicació dels terminis establerts en l’apartat 3 anterior  en relació a  la sol·licitud de 
fraccionaments o ajornaments,  pugui posar en perill la viabilitat de l’empresa deutora 
o bé faci inviable el compliment dels terminis, donada la situació econòmic financera 
de l’interessat degudament acreditada , és podran concedir terminis de pagament que 
superin els establerts a l’apartat 3 citat, sense perjudici del que estableix el paràgraf 2 
de l’article 87 d’aquesta ordenança.    
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Article  94. Criteris a aplicar  en la formulació de propostes de declaració de crèdits  
incobrables.  

En l’actualitat i per expedients amb deutes acumulats d’import  igual o superior a 300 euros i 
inferior a 3.000 euros, per la formulació de proposta de declaració de crèdit incobrable, entre 
d’altres requisits, s’exigeix el de l’acreditació que no figurin béns inscrits a nom del deutor en 
el  Servei d’Índex Central dels Registres, el que suposa un cost molt elevat pel CCS sense 
aportar cap efectivitat en el cobrament del deute, ja que en aplicació del principi de 
proporcionalitat no seria procedent l’inici del procediment de subhasta del bé immoble 
atenent a la quantia del deute, per tant s’elimina l’epígraf 2.3.6 del paràgraf 2 de l’article 
94.       

Fonaments de dret

1. Aquesta ordenança es dicta a l’empara del que s’estableix en l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els articles 11, 12.2 i 
15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i la Disposició Addicional quarta, apartat 3 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

2. Article 22.c de la LBRL, article 14.2 c)  del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre 
que aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya  i articles 17, 18 i 19 
del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el TRLHL.

Acords

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

Primer.- Aprovar provisionalment la nova Ordenança general de gestió, recaptació i 
inspecció dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al 
Consell Comarcal de la Selva per l’any 2015. 

Segon.- Publicar l’anterior acord provisional a la seu electrònica del Consell Comarcal de la 
Selva, a un diari de difusió comarcal i al Butlletí Oficial de la Província, i establir un període 
d’exposició pública de 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que les persones interessades 
puguin presentar les al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin 
oportunes, amb el benentès que si aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat de cap altre.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
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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.- L’acord definitiu d’aprovació així com el text íntegre de l’ordenança seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

3.6 Canvi de modalitat de prestació del servei de les plantes per a la gestió 
supramunicipal de la fracció vegetal gestionades pel Consell Comarcal (de gestió 
directa a gestió indirecta per empresa mixta), i adjudicació a l’empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva, NORA, S.A. (PRP2015/397) 

Exp. núm.: 2015/152   

Antecedents
Vist l’Informe del cap de Departament d’Organització de l’Entorn de data 1 de desembre de 
2015 es contempla la possibilitat de prestar la gestió de les plantes per a la gestió 
supramunicipal de la fracció vegetal mitjançant la gestió indirecta, és a dir, traspassant la 
titularitat i l’explotació de la planta de gestió de fracció vegetal a l’empresa mixta SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, S.A., (en endavant, “NORA”), de la qual el 
Consell Comarcal de la Selva n’és el soci majoritari.

La planta de fracció vegetal és part annexa de la deixalleria municipal, de la qual Serveis 
Mediambientals NORA SA n’és titular de l’activitat i la gestiona directament. 

Actualment, l’explotació i efectiva gestió l’està realitzant la pròpia empresa Serveis 
Mediambientals NORA SA, que com a gestor de la deixalleria, posa els recursos humans 
necessaris per al correcte registre d’entrades i el equips mecànics que permeten 
l’optimització dels espais disponibles per a l’emmagatzematge del material.

Des del serveis tècnics es considera que la regularització administrativa del canvi de 
modalitat es traduirà en una millora significativa de l’eficiència de la gestió i en una 
optimització dels recursos disponibles, al mateix temps que evitarà les intervencions dels 
diferents agents duplicant, en alguns casos, les tasques de gestió i els tràmits administratius.

La proposta de gestió de les instal·lacions presentada per l’empresa NORA SA en el “Pla de 
gestió del servei de recepció, transport i tractament de la fracció vegetal de la planta de 
Vidreres. Novembre 2015.” s’ajusta tant tècnica com econòmicament al servei 
supramunicipal dissenyat pel Consell Comarcal, on la instal·lació de Vidreres forma part de 
la xarxa comarcal sent complementària a la planta de compostatge, permetent optimitzar el 
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transport del material fins a la planta de tractament, i on el preu d’entrada de la fracció 
vegetal és el mateix a totes dues instal·lacions.

Tanmateix, el Pla de gestió presentat s’ajusta al reglament d'explotació de les plantes de 
gestió supramunicipal de fracció vegetal.

Es demana informe jurídic de secretaria per tal de determinar les condicions administratives 
del traspàs, que es basa en els següents: 

Fonaments de dret
I.- Sobre la competència legal per a la prestació del servei de gestió de fracció vegetal 
i la possibilitat de gestionar-lo de forma indirecta a través d’una societat mixta  

De conformitat amb l’article 51.1 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels Residus de Catalunya, correspon a la 
Comarca la gestió dels residus municipals en cas de delegació dels municipis, d’acord amb 
la legislació de règim local. 

En virtut d’aquest precepte, i en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vidreres de 27 de 
març de 2012 s’acorda la delegació de la planta de gestió de fracció vegetal, de forma que el 
Consell Comarcal de la Selva presta el servei per gestió directa i és titular de l’activitat duta 
a terme a la planta de Vindreres, ubicada a les instal·lacions de la deixalleria municipal. 

Actualment la gestió de la planta de fracció vegetal s’ha estat desenvolupant de forma 
directa pel Consell Comarcal de la Selva, però es considera la possibilitat de traslladar 
l’exercici d’aquesta competència a la societat mixta NORA, de la qual el Consell Comarcal 
de la Selva n’és el soci majoritari.

Per tal de gestionar els serveis públics titularitat del Consell Comarcal, es pot escollir 
qualsevol de les formes previstes a l’article 85 de la LRBRL/1985, que són les següents: 

“A.  Gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia entitat local. 

b) Organisme autònom local. 

c) Entitat pública empresarial local. 

d) Societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat pública. 
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B. Gestió indirecta, mitjançant les formes previstes pel contracte de gestió de serveis 
públics a la Llei de Contractes del Sector Públic”. 

Per altra banda, l’article 277 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, “TRLCSP”), 
estableix les següents formes de prestació indirecta dels serveis públics: 

“a) Concessió, per la qual l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura. 

b) Gestió interessada, en virtut de la qual l’Administració i l’empresari participaran en els 
resultats de l’explotació del servei en la proporció que s’estableixi al contracte. 

c) Concert amb persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues a les 
que constitueixen el servei públic de què es tracti. 

d) Societat d’economia mixta en la que l’Administració participi, per sí o per mitjà d’una 
entitat pública, en concurrència amb persones naturals o jurídiques”. 

Així, i també d’acord amb l’art. 282 ROAS, els serveis públics de caràcter econòmic es 
poden gestionar de forma indirecta, a través d’una societat mercantil amb capital social mixt 
en les quals el capital social només pertany parcialment a l’entitat local. 

II.- Sobre la modificació de la forma de gestió del servei públic. 

Els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis 
de la seva competència, de conformitat amb allò que estableix la legislació de règim local i 
altres disposicions aplicables.

La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

— Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 

— Els articles 22.2.f), 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

— Els articles 95 i 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local.
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— El Títol III del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de serveis de 
les Corporacions Locals.

Prèviament a l’adjudicació directa a NORA, cal acordar un canvi en la modalitat de prestació 
del servei. Així doncs, és necessari acordar el canvi en la gestió directa que actualment es 
presta a la gestió indirecta. La modificació de la forma de gestió del servei públic ha de 
seguir el mateix tràmit procedimental que per a l’establiment del servei; així, el procediment 
a seguir serà el següent:

1) Els serveis municipals elaboraran informe en què es justifiqui la forma de gestió 
proposada. 

2) Així mateix, els Serveis Tècnics elaboraran un projecte de modificació del Reglament del 
Servei en funció de la nova forma de gestió indirecta a adoptar.

3) Així mateix, caldrà emetre informe d’intervenció sobre els aspectes econòmics de la 
modificació de la forma de gestió del servei públic de gestió directa a gestió indirecta. 

4) Cal tenir en compte que, d’acord amb l’article 19.2.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, 
el consell d’alcaldes ha d’emetre un informe previ. 

5) El Ple de la Corporació ha d’aprovar inicialment els treballs i sotmetre’ls a un període 
d’informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. Simultàniament es concedirà audiència als interessats i a les 
Entitats que, si procedeix, hagin exercit la iniciativa.

C. Una vegada finalitzat el període d’informació pública, el Ple, de conformitat amb l’article 
22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i el 160 del Decret 179/1995, 
aprovarà la modificació de la forma de gestió del servei i la corresponent modificació del 
Reglament definitivament, amb pronunciament exprés sobre les reclamacions i al•legacions 
presentades. 

D. L’Acord d’aprovació es notificarà als interessats junt amb els recursos pertinents. Així 
mateix, es publicarà en el Butlletí Oficial de Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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III.- Sobre la possibilitat legal de traspassar a NORA la gestió del servei de tractament 
de residus en relació a la planta de compostatge 

L’any 2009, el Consell Comarcal de la Selva va dur a terme un concurs públic per tal de 
seleccionar un soci privat que formés una empresa d’economia mixta per la gestió indirecta 
del servei de gestió de residus d’aquells municipis que haguessin delegat o encomanat a 
l’ens comarcal aquests servei, entre d’altres. Aquest procediment de lliure concurrència va 
finalitzar amb la selecció del soci privat CESPA, S.A., a qui es va adjudicar el contracte per 
acord del Ple del Consell Comarcal. 

En execució del plec de clàusules administratives particulars de la contractació es va 
constituir l’empresa NORA, participada, un 50% pel Consell Comarcal de la Selva, un 10% 
per l’Ajuntament de Blanes, i un 40% per CESPA, S.A. 

Concretament, l’objecte social de l’empresa, d’acord amb els seus estatuts, és el següent: 

“a. recollida de residus

b. tractament de residus 

c. valorització i reciclatge de residus

d. neteja viària i, en general, del domini públic

e. manteniment i neteja de platges i zones de bany

f. gestió de deixalleries 

g. foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i la col•laboració directa amb 
les campanyes de conscienciació ciutadana a favor de l’entorn natural 

h. obres i treballs de construcció, ampliació, reparació, conservació, manteniment i activitats 
equivalents vinculades al funcionament i explotació dels serveis abans descrits 

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries, auxiliars o 
complementàries de les que constitueixen el seu objecte social”. 

Així doncs, en virtut d’aquest contracte de gestió indirecta de serveis públics, el Consell 
Comarcal va encarregar a NORA la prestació dels serveis relacionats al seu objecte. Per la 
seva part, NORA factura al Consell Comarcal de la Selva. 
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En relació a la possibilitat de crear una empresa d’economia mixta i adjudicar-li de forma 
directa la prestació de serveis públics, sense necessitat de concórrer a licitació pública, s’ha 
pronunciat la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea (TJCE) de 15 
d’octubre de 2009, cas Acoset SpA, que en el seu considerant 63 arriba a les següents 
conclusions en resposta a una qüestió prejudicial plantejada pels Jutjats italians sobre 
l’aplicació dels articles 43, 49 i 86 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea: 

“Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión 
planteada que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE no se oponen a que se adjudique 
directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas obras – como el 
que se examina en el litigio principal- a una sociedad de capital mixto, público y privado, 
especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único objeto social, y en la que 
el socio privado sea seleccionado mediante licitación pública, previa verificación de los 
requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al servicio que deba 
prestarse y de las características de la oferta en cuanto a las prestaciones que deban 
realizarse, a condición de que dicho procedimiento de licitación respete los principios de 
libre competencia, de transparencia y de igualdad de trato impuestos por el Tratado en 
materia de concesiones”. 

Ara bé, tenint en compte que la reiterada i constant jurisprudència del TJCE ha manifestat 
que la regla general és que les empreses públiques amb capital privat no es poden 
considerar com a mitjà propi de gestió directa d’un servei públic per compte de les entitats 
territorials a les quals pertanyen, la mateixa sentència citada recull un requisit addicional per 
tal que procedeixi l’excepció que reconeix: 

“Es necesario precisar que una sociedad de capital mixto, público y privado, como la que 
contempla el litigio principal, debe conservar el mismo objeto social todo el tiempo que dure 
la concesión, y que toda modificación sustancial del contrato obligaría a proceder a una 
licitación”. 

Per tant, s’ha de tenir en compte que qualsevol modificació dels termes essencials del 
contracte que no s’hagi previst en el plec de condicions, exigeix un nou procediment de 
licitació. El TJCE considera que una modificació és essencial quan es tracta d’una 
estipulació que, en cas d’haver figurat en l’anunci de licitació o en el plec de condicions, 
hauria permès als licitadors presentar una oferta substancialment diferent. 

Així, l’adjudicació a la societat de la gestió de fracció vegetal no es tracta d’un nou servei, de 
tal manera que s’ajustaria a la doctrina comunitària. No suposa una modificació substancial 
de les condicions essencials amb les quals es va licitar el contracte, pels següents motius: 
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(i) Alguns dels objectius que estableix la memòria de creació de l’empresa són definir un 
model de gestió comú, complementar els serveis municipals de recollida de residus i 
optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals. 

(ii) En coherència amb l’anterior, en el plec de clàusules administratives particulars, es fa 
constar que la constitució de l’empresa mixta té per objecte la gestió i administració de 
residus dels municipis de la comarca, i comprèn, entre d’altres, les activitats següents:”a) 
recollida de residus;” i, específicament, “f) el tractament de residus”.

(iii) Per altra banda, els criteris d’adjudicació del contracte eren suficientment amplis o 
genèrics com per permetre valorar les capacitats tècniques de les empreses licitadores per a 
realitzar el servei de gestió de residus. Seguidament es transcriu el quadre resum dels 
criteris: 

Criteri Puntuació 
(com a màxim)

1. Major qualitat qualitat del pla de gestió 35

2. Model de relació funcional i de prestació de serveis 
entre el Consell Comarcal de la Selva i la societat 
adjudicatària 

20

3. Model tarifari i de repartiment de costos 10

4. Major import a satisfer en concepte de subscripció i 
desemborsament inicial 5

5. Millor oferta del préstec participatiu 15

6. Disposar d’un sistema de gestió ambiental 14001 o 
EMAS 5

7. Altres millores a proposar pels licitadors 10

Cal recordar, per tant, que aquesta fórmula de gestió indirecta implicarà que el Consell 
Comarcal mantindrà la titularitat i les potestats de direcció i de control per a preservar el 
funcionament del servei gestió de la fracció vegetal, en base a la seva competència 
irrenunciable en la matèria (art. 229 ROAS), mentre que cedirà a l’empresa mixta NORA la 
titularitat i gestió del servei públic.
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Acords

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

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat en la prestació del servei, donat que 
actualment es presta mitjançant gestió directa, i la nova modalitat serà de gestió indirecta 
per empresa mixta. 

Segon.- Publicar l’acord d’aprovació inicial i del reglament en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, amb obertura d’un període d’informació pública per un termini de trenta dies. 
Simultàniament, notificar a NORA, SA, i als Ajuntaments interessats. 

Si no es presenten al·legacions, l’acord aprovat inicialment esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre, i en cas contrari, una vegada finalitzat el període d’informació 
pública, caldrà acord del Ple d’aprovació definitiva de la modificació de la forma de gestió del 
servei i, si s’escau, la modificació del seu Reglament, amb pronunciament exprés sobre les 
reclamacions i al·legacions presentades.

Tercer.- Aprovar l’adjudicació a NORA, SA del servei de deixalleries, condicionada a 
l’aprovació definitiva del canvi de modalitat de gestió. Aquest acord s’haurà de publicar al 
BOP i al DOGC i notificar a NORA, SA, l’Agència de Residus de Catalunya, i als 
Ajuntaments interessats.

3.7 Ratificació de la modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social SL, 
aprovació de les quotes anuals dels socis de l'entitat com a contraprestació dels 
serveis i donar compte de la designació de representants dels socis de SUMAR a 
l'assamblea general (PRP2015/390)

Exp. núm.: 2010/28-CBSS

Antecedents

SUMAR SL empresa d’acció social, és una societat mercantil de responsabilitat limitada amb 
capital íntegrament públic subjecte al règim jurídic dels seus Estatuts.

SUMAR SL va aprovar el seus Estatuts en sessió de la Junta General extraordinària de data 
22 de juliol de 2009.

Actualment i degut a la proposta de dissolució i liquidació del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya (CASC) així com també a la subjecció al règim pressupostari, comptable i de 
control de la Diputació de Girona que esdevé soci majoritari de l’entitat  en compliment de la 
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llei 27/2013 (ARSAL) es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes dels 
estatuts per adaptar-los als canvis normatius i a les noves realitats.

La junta general de SUMAR del dia 7-10-2015 va aprovar les variacions substancials que es 
concreten en l’art 3 dels estatuts així com en el Títol III- òrgans de la societat- en els termes 
que s’expliciten en el text dels Estatuts que s’adjunta.

Aquestes modificacions es publiquen en el BOPG i DOGC i Web de l’entitat i es notifiquen 
als governs locals adherits a SUMAR als efectes de la seva ratificació, si s’escau, mitjançant 
acord del seu òrgan de govern. En el cas del Consell Comarcal de la Selva correspon al Ple.

La junta general de SUMAR SL en data 7-10-2015 també va aprovar l’aportació anual que 
correspondrà a cada soci en concepte de contraprestació a la prestació de serveis generals 
de l’entitat.

L’aportació anual per a 2016 dels ens locals amb població resident inferior a 200.000 
habitants es fixa en l’import resultant de multiplicar 0,05 euros per cada habitants resident en 
l’àmbit territorial que abasti l’administració-sòcia de SUMAR SL d’acord a la xifra de població 
resident a la comarca (excepte Blanes) a data d’1 de gener de 2016.

Així mateix la junta general de SUMAR SL de data 7-10-2015 va aprovar els nomenaments 
dels nous representants de les administracions públiques-sòcies de l’entitat arran de les 
eleccions locals de 24-05-2015, com a membres de la junta general. Pel Consell Comarcal 
de la Selva es designa com a membre al sr Salvador Balliu Torroella.

Atès l’informe favorable de secretaria de data 25 de novembre de 2015.

Fonaments de dret
Llei 27/2013 de 27 desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local per 
l’adaptació del consorcis a la mateixa.

Llei 15/2014 de 16 setembre de racionalització del sector públic per l’adaptació dels estatuts 
dels consorcis ja creats d’antuvi.

Art 313 en relació al 322 del Decret 179/1995 de 13 de juny de reglament d’obres, activitats i 
serveis respecte al procediment a seguir per a la modificació dels Estatuts.

Art 271 i concordants del DL 2/2003 de 28 abril de règim local a Catalunya respecte als 
estatuts d’un Consorci.

Estatuts de l’empresa d’acció social SUMAR SL modificats amb caràcter inicial.
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Art 14 del DL 4/2003 de 4 novembre d’organització comarcal a Catalunya i art 9 del 
Reglament Orgànic Comarcal respecte a les competències del Ple comarcal.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
regidors/consellers, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada 
han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb 
repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de 
conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós vigent en matèria de 
Règim Local, aprovat per RDL 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del RD 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987.

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

Acords

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

Primer.- Ratificar íntegrament el contingut modificat dels Estatuts Socials de l’empresa 
d’acció social SUMAR SL d’acord al text que s’adjunta que consta de 5 títols i 35 articles  i 
que han estat aprovats inicialment per la seva Junta General en sessió de 7-10-2015.

Segon.- Donar conformitat a l’aportació anual per l’any 2016 que correspon al Consell 
Comarcal de la Selva com a soci de SUMAR i en contraprestació dels serveis generals 
prestats per l’entitat.

Tercer.- Donar-se per assabentats de la designació del sr Salvador Balliu Torroella com a 
membre de la junta general de SUMAR SL en representació del Consell Comarcal de la 
Selva.

Quart.- Comunicar-ho a la Junta General de l’empresa d’acció social SUMAR SL pel seu 
coneixement i efectes procedents.
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3.8 Dissolució del Consorci per a la implantació i gestió d'un centre d'innovació 
tecnològica i una planta de biomassa (CIAB) (PRP2015/389)

Exp. núm.: 15/2008

Antecedents

1. El Consorci per a la implantació i gestió d’un centre d’innovació tecnològic i una 
planta de biomassa (en endavant CIAB), és un ens integrat pel Consell Comarcal de 
la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners que es va constituir en data 9 
d’octubre de 2008, amb nif V55065676 i amb les finalitats que es recullen als seus 
estatuts (BOPG 236 de 9 de desembre de 2008)  tenint com a element comú 
vertebrador unes actuacions conjuntes de promoció i desenvolupament científic i 
tecnològic dels usos energètics de la biomassa entre els dos ens que en formen part 
superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de 
cadascun. 

2.  Per Resolució de 20 de gener de 2009 del Director general d’administració local el 
CIAB es va inscriure en el Registre d’ens locals de Catalunya.

3.   L’ajuntament de Santa Coloma de Farners va tramitar l’expedient de cessió gratuita a 
favor del Instituto para la diversificación y ahorro de la energia (IDAE/ICAEN) de la finca 
urbana solar situada al polígon industrial F1 Mas Llorenç. La sol.licitud de segregació de 
la finca registral 11516 es va presentar al Registre de la Propietat en data 5 de desembre 
de 2008 i La informació pública de l’acord es va publicar al BOPG num 248 de 29-12-
2008).

Aquesta proposta de cessió de finca urbana no s’ha materialitzat mai en cap acord 
plenari de l’ajuntament de Santa Coloma de Farners i per tant no ha comportat cap tipus 
d’efecte jurídic ni econòmic.

4.  Per Resolució núm 2009P0005 de 21-01-2009 el president del Consell Comarcal de 
la Selva va aprovar la proposta de subministrament de Biomassa integrada dins el 
Projecte Tècnic de la planta de biomassa de la comarca de la Selva.

5.  En data 24 de juliol de 2009 el Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners i la Fundació privada Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
(IREC) varen formalitzar un Conveni de col.laboració en el desenvolupament científic i 
tecnològic dels usos energètics de la biomassa.

6. En data 17 de febrer de 2009 el CIAB i el centre tecnològic Leitat Technological 
Center–Acondicionamiento Tarrassense vàren signar un conveni marc de 
col.laboració per establir les bases relacionals per a la creació el desenvolupament i 
la gestió del centre d’investigació i aplicació de la biomassa.

7. Posteriorment en data 8 de juliol de 2009 ambdues parts varen acordar deixar sense 
efectes el conveni de data 17 de febrer de 2009 degut a que les necessitats de 
recursos humans i equipaments junt amb les circumstàncies econòmiques d’aquell 
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moment dificultaven dur a terme el projecte de manera conjunta.

8. El CIAB  va ser beneficiari de l’atorgament de les següents subvencions :

- PUOSC 2011 : 650.000 euros (DOGC 5745 de 29-10-2010)
- FEDER : 400.000 euros (DOGC 5784 de 28-12-2010)
- DIPUTACIÓ GIRONA: 200.000 EUROS (BOPG 94 de 17-05-2011)
- PUOSC 2012 : 180.000 euros (DOGC 6079 de 2-03-2012)

9. Per Resolució de Presidència 2014P49 de 27 de febrer de 2014 i ratificació del Ple 
del Consell Comarcal de la Selva en sessió de 18 de març de 2014 es va desistir de 
la subvenció atorgada pel FEDER de 400.000 € i de l’atorgada per la Diputació de 
Girona de 200.000 €.

10. Així mateix es va demanar a la Generalitat el canvi de destinació de les subvencions 
atorgades dins el PUOSC de 2011 (650.000 €) i PUOSC de 2012 (180.000 €).

11. El Servei de cooperació econòmica Local ha comunicat en data 14 d’octubre de 2015 
l’acceptació de la renúncia del 50% del PUOSC corresponents a les actuacions 
2011/970 i 2012/1002 procedint al canvi de destinació de la resta d’ambdues 
subvencions.

12. El passat 31 de desembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma 
que obliga a una adaptació dels estatuts dels Consorcis i que comporta, entre altres, 
l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la 
redacció donada per la LRSAL). En tot cas es promou el sanejament dels que es 
trobin en situació deficitària i/o la seva dissolució en el supòsit de trobar-se inactius.

13. Atès que el CIAB no porta a terme cap activitat relativa al seu objecte i finalitats des 
de fa molt de temps degut a la manca de viabilitat economico-financera per a la seva 
construcció i posada en funcionament a banda de la preceptiva aplicació de la 
LRSAL es proposa la seva dissolució i el seu sotmeti-me’n a informació pública 
preceptiva per un període de 30 dies. Cal ara procedir a l’acord plenari del Consell 
Comarcal de la Selva i de l’ajuntament de Santa Coloma de Farners respecte a la 
dissolució del CIAB i a la seva ratificació per part de la Junta General del Consorci. 

14. En conseqüència a tot l’assenyalat, i respecte al que pertoca a la seva liquidació, el 
CIAB a l’actualitat :

-     No disposa de cap terreny propi ni cedit per cap títol
- No disposa de cap edifici construït ni en construcció
- No realitza cap tipus d’activitat
- No disposa de cap subvenció ni ajut en vigència.al seu favor.
- No disposa de personal propi.
- No disposa de bens, drets ni obligacions

Vist l'informe favorable de secretaria de data 2-12-2015
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Fonaments

1. En relació a la normativa aplicable, cal tenir en compte les següents disposicions: 
I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins 
d’interès comú.

II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim 
i els estatus.

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 que regulen reglamentàriament i per tant amb un major 
detall aquests ens. Concretament, l’article 324,2 del Reglament relatiu a la dissolució 
del Consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de 
govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats 
consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu 
torn als articles 313 i següents.

IV. La Dissolució del Consorci requereix el quòrum d’unanimitat dels ens consorciats, 
d’acord amb el que preveu l'article 25 i següents dels seus Estatuts..

V. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
absoluta o qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la 
Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més 
per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) 
del TR de disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per RDL 
781/1986, art 173 del RD 2568/1986, del Reglament d’organització i funcionament i 
règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987.

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

VII. La urgència, si s’escau, en la tramitació administrativa dels acords de dissolució 
comporten la ratificació per part del President del Consell Comarcal i posterior 
ratificació de la mateixa pel Ple de l’òrgan comarcal.

VIII. Estatuts del consorci per a la implantació i gestió d’un centre d’innovació tecnològica i 
una planta de biomassa a la comarca de la Selva.(BOPG num 236 de 9-12-2008).

IX. D.L. 4/2003 de la Llei d’ organització comarcal de Catalunya. Art 14 sobre les 
competències plenàries.  

X. Reglament orgànic comarcal. Art 9 respecte a les competències plenàries.

2. D’altra banda, pel que fa al procediment legalment aplicable a la dissolució, cal tenir en 
compte el següent: 

L’article 32.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens locals permet la dissolució del Consorci per mutu acord de les 
entitats consorciades. D’acord amb l’article 1 dels seus Estatuts (publicats al BOP de Girona 
núm. 236, de data 9-12-2008), el CIAB està integrat per: Consell Comarcal de la Selva i 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
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L’art 25 dels Estatuts del consorci CIAB publicat en el DOGC 5265 de 25-11-2008 regula la 
dissolució i liquidació del consorci mitjançant acords plenaris dels membres que l’integren 
adoptats per majoria absoluta del seu nombre legal i per l’acord de la junta general amb el 
quòrum de 2/3 parts del seu nombre legal.

Per tant, d’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, i en 
concordança amb l’article 25 dels Estatuts del CIAB, la dissolució del Consorci requereix 
l’observació dels següents requisits: 

 Ha de ser acordada pels òrgans competents dels seus membres (en aquest cas, el 
Ple del Consell Comarcal de la Selva i el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners). 

 L’acord de dissolució ha de ser ratificat pel seu òrgan superior de govern per la 
majoria que estableixin els seus estatuts. Així doncs, l’article 25 en relació a l’art 13 
dels Estatuts del CIAB requereix una majoria de 2/3 parts del nombre legal de 
membres de la Junta General per la validesa dels acords sobre dissolució (7 
membres).

 A més, caldrà notificar a la Direcció General de l’Administració Local l’acord de 
dissolució, per tal que pugui realitzar l’oportuna cancel·lació de la inscripció al 
Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 

 Per últim, l’acord de dissolució ha de determinar la forma en què s’hagi de procedir 
per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions 
existents a les entitats consorciades. 

Acords

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

Primer.  Acordar la dissolució i liquidació del Consorci per a la implantació i gestió d’un 
centre d’innovació tecnològic i d’una planta de biomassa (CIAB), per part dels òrgans 
competents de totes les entitats consorciades, atès que no realitza cap tipus d’activitat i no 
es considera necessària la seva continuïtat a conseqüència de la manca de viabilitat 
econòmica-financera i de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat  Local.

Segon. Ratificar la dissolució i liquidació del CIAB en els termes especificats en aquest 
acord per part de la Junta General del CIAB. 

Tercer. Efectuar un tràmit d’informació pública per període de 30 dies, passats els quals  
sense haver-se presentat al·legacions s’entendrà que s’ha aprovat definitivament. 

Quart.- Facultar al president del Consell Comarcal per a quantes gestions i signatures siguin 
necessàries per al desenvolupament i execució dels pressents acords inclòs el seu 
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atorgament en escriptura pública davant notari.
 
Cinquè.- Notificar a la Direcció General d’Administració Local per a la cancel·lació de la 
inscripció del CIAB del Registre d’ens locals de Catalunya.

3.9  Aprovació de l’Acord que estableixen els representants de la institució i els 
representants legals del personal del Consell Comarcal de la Selva, en relació a 
l’establiment de dies addicionals d’assumptes personals i vacances segons antiguitat 
(PRP2015/418)

Exp. núm.: 2015/885

Antecedents
L’aprovació del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures 
en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, va modificar la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Disposicions Addicionals 14 i 15), possibilitant 
que les Administracions Públiques puguin establir fins a dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia 
addicional cada trienni complert a partir del vuitè, així com fins a un màxim de quatre dies 
addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics. 

En aquest sentit, l’aplicació dels dies addicionals per assumptes propis i vacances és 
potestativa, quedant en mans de cada Administració la seva recuperació dins del marc 
establert a l’EBEP. 

En data 9 de desembre de 2015 va tenir lloc una reunió de la Mesa General de Negociació 
comuna per a les matèries comuns al personal funcionari i laboral del Consell Comarcal de 
la Selva, en què la part sindical demana poder gaudir de dos dies personals pels 
treballadors funcionaris i laborals amb 6 triennis, i un dia addicional pels que tenen 8 triennis. 
Així mateix, en relació als dies de vacances, demanen poder fixar els 4 dies addicionals de 
vacances en funció de l’antiguitat següent: 2 triennis, 4 triennis, 6 triennis i 8 triennis.  

La direcció de l’Administració, estant conforme amb la proposta efectuada per la part sindical 
en la negociació col·lectiva, proposa adoptar un acord de reconeixement d’aquests drets de 
manera expressa. 

En compliment del que disposa l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, s’emet 
el present informe jurídic de secretaria en relació a l’acord sobre l’establiment de dies 
addicionals entre el Consell Comarcal de la Selva i els representants dels treballadors 
laborals. 
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Fonaments de dret

I.- La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques s’articula 
a través de les meses de negociació, que queden vàlidament constituïdes si hi estan 
presents l’Administració que negocia d’una part, i de l’altra les organitzacions sindicals que 
representen la majoria dels membres integrants dels òrgans unitaris de representació 
existents en l’àmbit afectat pel conveni (art. 36 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en 
endavant “TREBEP”). 

La negociació col·lectiva inclou entre les matèries negociables (art. 37.1 EBEP), les referides 
al calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, 
així com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en 
aquells aspectes que afecten a condicions de treball dels empleats públics i que es poden 
traduir en Convenis Col·lectius pel que fa al personal laboral, (articles 82 i següents del Text 
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre). 

Al personal laboral al servei de l’Administració Pública se li aplica el règim de Dret laboral en 
aquest ordre: Estatut dels Treballadors i altra Legislació laboral, Convenis Col·lectius i 
contracte de treball.

L’article 85 de l’Estatut dels Treballadors permet la regulació per Conveni de les matèries de 
caràcter econòmic, laboral, sindical i, en general, de totes aquelles altres que afectin a les 
condicions d’ocupació. Així doncs, han estat objecte de negociació les matèries ressenyades 
als antecedents (dies addicionals d’assumptes personals i vacances del personal funcionari i 
laboral). 

II.- La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat 
per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

— Els articles 31 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

— L’article 8.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.

— La Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les 
Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
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— L’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

III.- El procediment a seguir per aprovar l’acord d’establiment de dies addicionals és el 
següent:

A. Una vegada portada a terme la negociació col·lectiva i arribat a un Acord sobre dies 
addicionals, és procedent la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

B. Amb caràcter previ, és necessari un Dictamen de la Comissió Informativa que inclogui la 
proposta d’Acord a adoptar pel Ple de la Corporació.

C. Una vegada realitzats els tràmits anteriors, és possible l’aprovació pel Ple de l’Acord 
sobre dies addicionals aplicable tant al personal funcionari com al personal laboral del 
Consell COmarcal, posteriorment es procedirà a la seva comunicació al President de la 
Mesa General de Negociació de Temes Comuns i l’Acord es notificarà als representants dels 
treballadors.

D. Aprovat pel Ple i signat l’Acord de dies addicionals per les parts, la Mesa General 
constituïda per a la negociació l’ha de presentar davant l’Autoritat laboral competent, als 
efectes del seu registre, dins del termini de quinze dies des de la seva signatura. Així mateix, 
en el termini màxim de deu dies des de la presentació de l’Acord en el Registre, l’Autoritat 
laboral ha de disposar la seva publicació obligatòria i gratuïta en el Butlletí Oficial de la 
Província (art. 38 EBEP).

Acords

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

Primer.- Aprovar l’Acord sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la Selva 
i els representants dels treballadors laborals en relació a l’establiment de dies addicionals 
d’assumptes personals i vacances en funció de l’antiguitat dels treballadors, que s’adjunta 
com a Annex.

Segon.- Notificar l’Acord al President de la Mesa General de Negociació i als representants 
dels treballadors per a la seva signatura.

Tercer.- Notificar l’Acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre, dins del termini de quinze dies des de 
la seva signatura.
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Així mateix, en el termini màxim de deu dies des de la presentació de l’Acord en el Registre, 
l’Autoritat laboral ha de disposar la seva publicació obligatòria i gratuïta en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

ANNEX

Acord que estableixen els representants de la Institució i els representants legals del 
personal del Consell Comarcal de la Selva, en relació a l’establiment de dies 
addicionals d’assumptes personals i vacances segons antiguitat 

L’aprovació del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures 
en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, va modificar la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Disposicions Addicionals 14 i 15), possibilitant 
que les Administracions Públiques puguin establir fins a dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia 
addicional cada trienni complert a partir del vuitè, així com fins a un màxim de quatre dies 
addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics. 

En aquest sentit, l’aplicació dels dies addicionals per assumptes propis i vacances és 
potestativa, quedant en mans de cada Administració la seva recuperació dins del marc 
establert a l’EBEP. 

En data 9 de desembre de 2015 va tenir lloc una reunió de la Mesa General de Negociació 
comuna per a les matèries comuns al personal funcionari i laboral del Consell Comarcal de 
la Selva, en què la part sindical demana poder gaudir d’un dia personal pels treballadors 
funcionaris i laborals amb 6 triennis, i un segon dia pels que en tenen 8. Així mateix, en 
relació als dies de vacances, demanen poder fixar els 4 dies addicionals de vacances en 
funció de l’antiguitat següent: 2 triennis, 4 triennis, 6 triennis i 8 triennis.  

La direcció de l’Administració, estant conforme amb la proposta efectuada per la part sindical 
en la negociació col·lectiva, proposa adoptar un acord de reconeixement d’aquests drets de 
manera expressa.

Així doncs, les parts concreten els següents acords:

1. S’estableixen dos dies personals addicionals pels treballadors funcionaris i laborals amb 6 
triennis complerts, que s’incrementarà en un dia de més pels treballadors amb 8 triennis 
complerts. 

2. A partir del segon trienni complert s’estableix un dia addicional de vacances als 
treballadors funcionaris i laborals, que s’incrementarà a raó d’un dia addicional per cada dos 
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triennis de més complerts, amb la possibilitat d’arribar a 4 dies addicionals de vacances com 
a màxim. 

3. Aquest acord entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016.

Santa Coloma de Farners, 15 de desembre de 2015. 

3.10 Nomenament de representants als òrgans col.legiats d'ens participats pel Consell 
Comarcal. Modificació (Legislatura 2015-2019) (PRP2015/400)

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

Vista la renuncia de la consellera Sra. Natàlia Figueras Pagès formalitzada davant el Ple 
ordinari en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2015. Atès que aquest fet comporta la  
necessitat de dur a terme una nova organització del Consell Comarcal de la Selva. 

Així doncs, cal procedir a nomenar el Sr. Joaquim Vivas Vidal com a President de 
“L’Associació de Turisme la Selva, comarca de l’aigua”, que ha estat nomenat per la Junta 
General de l’entitat. 

D’altra banda, es canvia el representant del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de 
Girona, que passa a ser el Sr. José Fernández Celada, així com un dels tres representants 
de l’Associació del Consell Esportiu de la Selva, que serà el Sr. Carles Roca Pou. 

Per últim, vist l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Sanitari de la Selva de data 
13 de desembre de 2012 per a la dissolució del Consorci Sanitari de la Selva, ratificat pel 
Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012, 
procedeix no nomenar cap representant a aquest organisme. 

Fonaments de dret

Art 124 h) del Reglament Orgànic Comarcal
Art. 9 b) del Reglament Orgànic Comarcal

Acords

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

Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal de la 
Selva a les següents entitats jurídiques de què forma part:
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Associació de Turisme  “La Selva, comarca de l’aigua” 
President: Joaquim Vivas Vidal

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona 
Sr. José Fernández Celada 

Associació Consell Esportiu de la Selva 
Representant nº1: Sr. Carles Roca Pou 
Representant nº2: Sr. Joel Comas Basté 
Representant nº3: Sr. Martí Nogué Selva

Segon.- Designar el president del Consell Comarcal com a representant a la resta 
d’organismes, i entitats públiques i privades de les quals formi part el Consell Comarcal de la 
Selva, en exercici de les facultats de representació establertes al l‘article 13.1 lletra a) del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i facultar-lo per atorgar tots aquells documents, públics 
o privats, que siguin necessaris per a la formalització dels acords precedents.

3.11 Modificació de l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la 
corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions. (Legislatura 2015-2019) 
(PRP2015/399)

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

El Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2015 va 
acordar l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació, i del seu 
règim de retribucions i indemnitzacions. (Legislatura 2015-2019).

Vista la renuncia de la consellera de la consellera Sr. Natàlia Figueras Pagès formalitzada 
davant el Ple ordinari en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2015.

Vista la nova organització comarcal.

Fonaments de dret

I.- En relació a les retribucions i assistències dels membres de la corporació amb 
dedicacions exclusives i parcials

La normativa d’aplicació ve fixada pels articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de Bases 
de Règim Local i per l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

També s’ha de tenir en consideració la Disposició Addicional Nonagèsima de la Llei 
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, on es 
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determina el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals 
per tots els conceptes retributius al·ludits al seu article 22.2. Pel que fa a l’estructura 
d’aquestes dedicacions i sobretot pel que fa a les seves respectives quanties, cal observar 
que: (i) en primer lloc, les retribucions exclusives respecten la quantia màxima determinada 
per la norma, en relació al tram del Consell Comarcal (municipis de més de 20.000 
habitants), pel qual la retribució límit són 55.000 euros bruts anuals, per tots els conceptes i 
dins de la corporació local; i (ii) en segon lloc, pel que fa a les retribucions parcials, es 
verifica l’acompliment d’un criteri de proporcionalitat envers la seva dedicació i retribució 
màxima per a la dedicació exclusiva. 

Pel que fa a les assistències als diferents òrgans que s’esmenten, cal dir que aquestes són 
incompatibles amb les retribucions exclusives i parcials, i també es troben sotmeses al total 
màxim de 55.000 € durant tota una anualitat. D’altra banda, la normativa no determina cap 
límit ni màxim ni mínim per les assistències individualitzades. Per últim, cal posar de 
manifest que, per tenir dret al seu cobrament, és requisit indispensable formar part de 
l’òrgan que es tracti amb presència efectiva. 

També és necessari tenir en compte que en l’exercici del càrrec, els membres de les 
corporacions locals han d’observar en tot moment el règim d’incompatibilitats establert per 
l’ordenament vigent. En aquest sentit, les assistències als òrgans deliberatoris o decisoris 
del Consell Comarcal no són incompatibles amb les assistències a òrgans rectors d’ens amb 
personalitat jurídica que depenguin del Consell Comarcal.

Acords

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

Primer.- Deixar sense efecte la de dedicació parcial a favor de la Sra. Natàlia Figueras 
Pagès acordada pel Ple celebrat en sessió extraordinària de 21 de juliol de 2015, amb 
efectes des del dia del seu cessament formalitzat davant el Ple de 3 de novembre de 2015.

Segon.- Establir, amb efectes al dia 23 de desembre de 2015, el règim de dedicació parcial 
que es recull a l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a favor dels següents consellers 
comarcals: 

- El conseller, Sr. Joaquim Torrecillas Carreras

La dedicació parcial és del 13 hores setmanals (que correspon al 35% de l’horari vigent per 
al personal del Consell Comarcal), amb una retribució bruta anual de 19.250 euros, 
prorratejada per 14 pagues. Cal que els consellers amb dedicació parcial siguin donats d’alta 
al règim corresponent de la Seguretat Social. 

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució 
amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
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Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern 
d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà 
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen per assistències efectives als 
òrgans comarcals col·legiats i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes 
previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis 
de les Administracions Públiques.

3.12 Designació de portaveu del grup polític comarcal de Convergencia i Unió 
(Legislatura 2015-2019) (PRP2015/398)

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

El Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària de 21 de juliol de 2015 acordà entre 
d’altres la designació de portaveus polítics, amb els seus suplents corresponents.

El Ple del Consell en sessió ordinària de 3 de novembre de 2015, va prendre coneixement 
de la renúncia del Sra. Natàlia Figueras Pagès, consellera representant del grup polític de 
Convergència i Unió (CiU) i acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la 
Junta Electoral Central.

El grup polític de Convergència i Unió (CiU) ha presentat escrit de data 2 de desembre de 
2015 i registre d’entrada número 4774, en el qual es comunica la persona designada com a 
portaveu del grup

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

Primer.- Tenir per designat el portaveu i el suplent del grup de Convergència i Unió (CiU) als 
següents consellers:

Portaveu: Sr. Joaquim Torecillas Carreras
Suplent: Sr. Joquim Bohils Cuberta

4. Propostes Urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes
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