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ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Sessió: PLE2016/1
Dia:15 de març de 2016 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

-PLE2015/8 Ordinària 22/12/2015

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1.-Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple
2.2.-Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.-Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.-Dació de comptes de resolucions judicials
2.5.-Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat
2.6.-Dació de compte de la Resolució de Presidència 2016P36 de la liquidació del pressupost del 
Consell Comarcal de la Selva, exercici 2015
2.7.-Dació de compte de la Resolució de Presidència 2016P1 del Patronat del Castell de Montsoriu de 
la liquidació del pressupost, exercici 2015
2.8.-Dació de compte de la Resolució de Presidència del Consorci del Ter Brugent de la liquidació del 
pressupost, exercici 2015
2.9.-Dació de compte dels informes de saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015
2.10.-Dació de compte del Pla pressupostari a mig termini 2017-2019 (marc pressupostari)

3. Propostes d’acord

3.1Aprovació de les bases i concessió dels ajuts individuals de desplaçament (AID). Curs 
2016/2017 (PRP2016/64)

3.2Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2016/2017 
(PRP2016/65)

3.3Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 2016/2017 
(PRP2016/66)

3.4Aprovació provisional de l'establiment de l’ordenança fiscal P01 i P02 del Patronat del 
Castell de Montsoriu (PRP2016/62)

3.5Modificació del responsable del contracte de menjador escolar (3a modificació) 
(PRP2016/44)

3.6Ratificació de la modificació dels Estatuts Socials del Consorci per la Normalització 
Lingüística (PRP2016/41)

3.7Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016  (PRP2016/74)
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4. Propostes Urgents

5. Mocions
5.1Moció de suport a la millora del servei ferroviari a l'estació de Riells i Breda (PRP2016/68)

6. Precs i preguntes

El president

Salvador Balliu Torroella

Santa Coloma de Farners, 9 de març de 2016
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PROPOSTES QUE ES SOTMETEN AL PLE

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

- PLE2015/8 Ordinària de 22 de desembre de 2015

2. SUPERVISIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN

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

CPPLE2015/24 Ordinària de 1 de desembre de 2015

1.Arovació de l'expedient del contracte de servei d'enginyeria adscrit al Departament d'Organització 
de l'Entorn i el Territori (PRP2015/387)
2.Pròrroga del contracte de servei de defensa jurídica i assessorament especialitzat en matèria 
contenciosa-administrativa del Consell Comarcal de la Selva (PRP2015/381)
3.Pròrroga del contracte de servei d'assistència tècnica en matèria de valoracions cadastrals pel 
servei de Gestió Tributària (PRP2015/383)
4.Segona pròrroga del contracte de servei de correspondència (PRP2015/380)
5.Segona pròrroga del contracte per a la cessió de la llicència d'ús de software i el manteniment de 
software i programari informàtic del Consell Comarcal i del Servei de Gestió Tributària i Cadastral 
(PRP2015/386)
6.Acceptació de la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres per a la instal·lació 
d'enllumenat públic en un tram interurbà de la carretera GI-542 (carrer Major) d'Osor (PRP2015/382)
7. Aprovació, per part del Consell Comarcal de la Selva, de la sol·lictud d'alta o modificació de dades 
al servei de SEU-e i Transparència del Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(CAOC)(PRP2015 /385)
8.Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 2015P222 d'acceptació 
de l‘import de subvenció atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, per a la 
realització d’accions formatives de formació professional per a l’ocupació de persones ocupades 
(PRP2015/379)
9.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 beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció a la comarca de la Selva,  per a l’any 2015    

CPPLE2015/25 Ordinària de 15 de desembre de 2015

1.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la Fundació Bosch i 
Gimpera, per al desenvolupament del projecte "Pla d'innovació personal per a joves" (PRP2015/412)
2.Aprovar l'adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (PRP2015/411)
3.Aprovació del conveni de transferència del personal de l'ajuntament de Blanes adscrit al servei de 
recaptació comarcal al Consell Comarcal de la Selva (PRP2015/401)
4.Aprovació de l'addenda al conveni signat entre l'ajuntament de Maçanet de la Selva, el Consell 
Comarcal de la Selva, l'Agència Catalana de l'Aigua i la societat Comercial Urbana de Caldes SL, en 
la seva condició de promotor del Pla Parcial de la Riera, Subsector A, Sector Sud R1 (PRP2015/408)
5.Acceptació de la delegació de l’Ajuntament d’Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de la 
gestió tributària i recaptació voluntària de la taxa d’ocupació de la via pública de mercat 
(PRP2015/396)
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6.Acceptació de l'encàrrec de redacció del Pla d'Emergència per a la biblioteca de Maçanet de la 
Selva (PRP2015/409)
7.Pròrroga del contracte dels servei de direcció i coordinació de projectes del Centre-Eix de negoci de 
Santa Coloma de Farners (PRP2015/404)
8.Pròrroga del servei de transport públic de viatgers per carretera a la comarca de la Selva (transport 
a la demanda telefònica) (PRP2015/407)
9.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat de la Sra. Antonia Dorado Caballero (PRP2015/393)
10.Sol·licitud d'autorització de compatibilitat de la Sra. Clara Ribatallada Torelló (PRP2015/394)
11.Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 2015P242 sobre la 
sol·licitud subvenció a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), 
en el marc convocatòria pública de suport econòmic pel finançament d'accions lligades a l'ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Pm10 "Salut i Crisi", publicada al BOP núm. 234, 
de 4 de desembre (PRP2015/410)
12.Aprovació del calendari de festius de la planta de compostatge de FORM per a l'exercici 2016 
(PRP2015/413)
13.Modificació del contracte administratiu pel servei d'explotació, conservació i manteniment dels 
sistemes de sanejament de les EDAR's gestionades pel Consell Comarcal de la Selva (PRP2015/415)
14.Sol·licitud d'atribució de fons per a la prestació del servei de sanejament en alta en l'àmbit del 
Consell Comarcal de la Selva per l'any 2016 (PRP2015/417)

CPPLE2016/1 Ordinària de 5 de gener de 2016

1.Aprovació de l’Addenda de modificació del pacte segon de l’acord de pròrroga dels convenis de 
col•laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva al desenvolupament del 
programa de teleassistència (CN/1623) (PRP2015/416)
2.Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment abreujat 
347/2015 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona interposat per JOSEP 
TABERNER DEULOFEU i encàrrec de defensa jurídica (PRP2015/414)
3.Ratificació de la resolució de presidència 2015P285, d'adjudicació del contracte de servei 
d'enginyeria adscrits al Departament d'Organització de l’Entorn i el Territori (PRP2015/421)
4.Aprovació de les bases per a la convocatòria de la X Beca de Recerca per a l’any 2016.

CPPLE2016/2 Ordinària de 19 de gener de 2016

1.Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l'entitat promotora 
Consell Comarcal de la Selva el marc del programa “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”( PRP2016/6)
2.Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva 
en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “JOVES PER 
L’OCUPACIÓ” (PRP2016/5)
3.Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Tossa de Mar pel 
suport tècnic de Joventut (PRP2016/8)
4.Acceptació de l'encàrrec de la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i 
ampliació del pavelló poliesportiu municipal de Riudellots de la Selva (PRP2016/3)
5.Aprovar l'encomana de gestió a SUMAR SL per a la gestió del servei de transport social a la carta 
als veïns de Riudellots de la Selva vinculat als serveis de salut (PRP2016/4)
6.Revisió automàtica de la quota tributària de tractament de la fracció resta al CTRM i del dipòsit 
controlat de residus de Lloret de Mar, Ordenança fiscal T-07 (PRP2016/2)
7.Ratificació de la Resolució de Presidència 2015P298 d'aprovació de la modificació  del contracte 
administratiu del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en alta 
EDAR (PRP2015/422)
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8.Acceptació de la delegació de competències per l’ampliació del servei de recollida selectiva i la 
deixalleria del municipi de Tossa de Mar (PRP2016/9)

CPPLE2016/3 Ordinària de 2 de febrer de 2016

1.Aprovació del Conveni Marc de col·laboració per al desenvolupament del projecte “Integració del 
producte agroalimentari local al mercat turístic de la comarca de la Selva”, Odre EMO/315/2015, de 7 
d'octubre (PRP2016/13)
2.Conveni econòmic pel finançament del Patronat per a la Gestió de la conservació i millora del 
castell de Montsoriu per als exercicis 2016-2019 (PRP2016/15)
3.Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'ajuntament de Blanes en matèria d'activitat (PRP2016/17)
4.Acceptació de l'encàrrec d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de Breda en matèria 
d'enginyeria (activitats, inspeccions i informes) (PRP2016/16)
5.Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica, dins la convocatòria 
d’ajuts a les entitats membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la 
Diputació de Girona (PRP2016/18)
6.Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la resolució de presidència 2016P13 sobre 
l'aprovació del conveni Marc de col·laboració amb l'Ajuntament <<Nom entitat>>, per al 
desenvolupament de les accions formatives del programa Treball i Formació, d'acord amb l'Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de juny. (PRP2016/12)
7.Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2016P18 de 21 de gener de 2016 per la qual es 
deixa sense efecte el conveni entre l'Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal de la Selva, aprovat 
per la Comissió Permanent del Ple de 15 de desembre de 2015, relatiu a la transferència de personal 
de l'ajuntament de Blanes adscrit al servei de recaptació comarcal, i aprovació de nou 
conveni(PRP2016/14)
8.Aprovació del conveni de col·laboració entre la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, SA, el 
Consell Comarcal de la Selva i l'Asamblea de Cruz Roja Española pel compliment de responsabilitat 
social corporativa.( PRP2016/21)

CPPLE2016/4 Ordinària de 16 de febrer de 2016

1.Conveni de col·laboració entre la Diputació Girona i el Consell Comarcal de la Selva per la prestació  
serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en 
matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar 2016 (PRP2016/27)
2.Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb l'Agència de l’Habitatge de 
Catalunya relatiu a l'Oficina Comarcal d'Habitatge. Any 2016 (PRP2016/26)
3.Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu 
al Programa de Mediació per la lloguer social. Any 2016 (PRP2016/29)
4.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la Fundació El Vilar-
Aspronis pel finançament prestació directa servei de transport adaptat als usuaris de la comarca fins 
els seus centres de residència i/o ocupacionals. Anys 2015-2016. (PRP2016/31)
5.Acceptació de l'encàrrec de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres d'asfaltatge de 
diversos carrers del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (Fases 2, 3 i 7) del municipi de 
Riudellots de la Selva (PRP2016/32)
6.Acceptació de l'encàrrec de redacció de l'actualització del Pla Multirisc del municipi de Riudellots de 
la Selva (PRP2016/34)
7.Selecció d'un/a administratiu/va (grup C1) en règim de funcionari interí i creació d'una borsa de 
treball (PRP2016/35)
8.Sol·licitud de compatibilitat del Sr. Serafín Sánchez Rodríguez (PRP2016/23)
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9.Devolució de la fiança definitiva dipositada per l'adjudicatari del contracte de serveis per al gestió de 
la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC), curs 2014/15 (PRP2016/33)
10.Delegació de la potestat sancionadora en matèria de residus del municipi de Riudellots de la Selva 
a favor del Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/28)
11.Requerir a l'empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL CONTROL DEL AGUA, SAU que 
resolgui les deficiències i mancances detectades en els sistemes de sanejament de Can Fornaca (TM 
Riudarenes) i Maçanet Residencial (TM Maçanet de la Selva) (RP2016/36)
12.Ratificació de la resolució de presidència 2016P31 d'acceptació encàrrec de defensa jurídica 
efectuat per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en el marc del procediment contenciós 
administratiu amb referència al procediment abreujat núm. 347/2015 davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu1 Girona (PRP2016/30)
13.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament de Lloret de Mar per a la recollida i 
control dels animals de companyia abandonats i/o perduts (PRP2016/37)

2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2015/1306 16/11/2015 Servei de TAD. M.L.M.

2015/1307 16/11/2015 Sevei de TAD. M.S.V.

2015/1308 16/11/2015 Servei de TAD. N.S.T.

2015/1309 16/11/2015 Servei de TAD. LL.B.L..

2015/1310 16/11/2015 Servei de TAD. J.G.B.

2015/1311 16/11/2015 Servei de TAD. LL.B.R.

2015/1312 16/11/2015 Servei de TAD. J.C.P.

2015/1313 16/11/2015 Servei de TAD. A.V.T.

2015/1314 16/11/2015 Servei de TAD. C.T.S.

2015/1315 16/11/2015 Servei de TAD. A.F.C.

2015/1316 16/11/2015 Servei de TAD. M.O.E.

2015/1317 17/11/2015 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2015/1318 18/11/2015 Sol•licitud de realització de permisos i excedència 
voluntària per cura de fills de la Sra. E.G. 

2015/1319 19/11/2015 Contractació d'una organització que executi el projecte 
"Petits Prínceps" a la urbanització Santa Coloma 
Residencial de Santa Coloma de Farners en el mar del 
Pla de Desenvolupament Comunitari de la comarca de la 
Selva

2015/1320 19/11/2015 Ajuda directe pel transport adaptat a M.S.R., 
representada per la seva mare Dolors Riera Puig.

2015/1321 19/11/2015 Expedient sancionador contra FLISA CATALUNYA, SAU 
per incompliment dels paràmetres d'abocament a la 
xarxa

2015/1322 19/11/2015 Ajuda directe pel transport adaptat a L.S.G, 
representada pel seu marit, J.P.G.
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2015/1323 19/11/2015 Contracte menor d'obres per a les tasques de caldereria 
i ferrer per les EDAR's de la comarca de la Selva.

2015/1324 19/11/2015 Expedient sancionador contra Embotits Boada Porcel, 
SL per incompliment dels paràmetres d'abocament a la 
xarxa

2015/1325 19/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2015-0036853

2015/1326 19/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2015-0036851

2015/1327 19/11/2015 Contracte menor de serveis per la contractació de 
l'educació ambiental per a la campanya de la setmana 
europea de prevenció de residus 2015

2015/1328 19/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2015-0036852

2015/1329 19/11/2015 Contracte menor de serveis per a la realització de tallers 
durant la setmana europea de la prevenció 2015 

2015/1330 19/11/2015 Contracte menor de subministrament de quatre 
ordinadors personals, una pantalla LCD i una impressora 
personal pel Servei de Gestió Tributària i Cadastral del 
Consell Comarcal de la Selva

2015/1331 20/11/2015 Servei d'ajuda a domicili. M.J.P.

2015/1332 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.B.

2015/1333 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.D.O.

2015/1334 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social M.L.A.

2015/1335 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.L.A.

2015/1336 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.E.S.

2015/1337 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Í.G.C.

2015/1338 20/11/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.M.

2015/1339 23/11/2015 Resolúció del contracte menor de servei pel suport a la 
Intervenció del Consell Comarcal en les tasques de 
control financer a NORA per l'exercici 2014 amb 
l'empresa BAKER TILLY FMAC

2015/1340 23/11/2015 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

2015/1341 23/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000018/2015)

2015/1342 23/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000019/2015)

2015/1343 23/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000021/2015)

2015/1344 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000022/2015)

2015/1345 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000023/2015)

2015/1346 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000026/2015)

2015/1347 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000027/2015)
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2015/1348 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000031/2015)

2015/1349 24/11/2015 Sol•licitud de devolució de l’import de 102,33€ a la 
companyia ENDESA ENERGIA XXI per pagament 
duplicat. 

2015/1350 24/11/2015 Sol•licitud de devolució de l’import de 62,97€ a la 
companyia ENDESA ENERGIA XXI per pagament 
duplicat. 

2015/1351 24/11/2015 Sol•licitud de devolució de l’import de 84,58€ a la 
companyia ENDESA ENERGIA XXI per pagament 
duplicat.

2015/1352 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000035/2015)

2015/1353 24/11/2015 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2015-0036854

2015/1354 24/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000036/2015)

2015/1355 25/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 000037/2015)

2015/1356 25/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 002079/2015)

2015/1357 25/11/2015 Imposició sanció tributària (núm. 002080/2015)

2015/1358 25/11/2015 Contracte menor de serveis per a l'assessorament i 
assistència tècnica per a la definició i estructuració d'una 
nova àrea anomenada "Convocatòries i projectes"

2015/1359 25/11/2015 Resolució caducitat exp. sancionador de medi ambient 
2014-0040840

2015/1360 25/11/2015 Resolució caducitat exp. sancionador de medi ambient 
2014-0041142

2015/1361 25/11/2015 Resolució caducitat exp. sancionador de medi ambient 
2014-0041209

2015/1362 26/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-
0013569

2015/1363 26/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-
0010548

2015/1364 26/11/2015 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0005289

2015/1365 26/11/2015 Contracte menor de subministrament per a les obres de 
redistribució de la planta pis de la seu del Consell 
Comarcalde la Selva. Desmuntatge de mampares, 
suprimir i recuperació del material i reutilització en el 
muntatge de les noves mampares

2015/1366 26/11/2015 Aprovació de la nòmina del mes de novembre

2015/1367 30/11/2015 Contracte menor d'obres de manteniment i reforma de 
les instal•lacions del Centre d'Acollida d'Animals de la 
Selva. Adequació dels entorns i millora de l'accés amb 
vehicle
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2015/1368 03/12/2015 Validació de les factures de prestació del servei 
d’Atenció Domiciliàriaa l’ajuntament d’Arbúcies i del seu 
pagament. Octubre de 2015

2015/1369 03/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de 
dependència. P.G.G.

2015/1370 03/12/2015 Pagament de la quarta bestreta del retorn de cànon per 
a l'exercici 2015

2015/1371 04/12/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra CAPDEVILA GERMANS, SA  de Sils

2015/1372 04/12/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra PIELES Y CUEROS PALOMERAS Y 
GAMBÚS, SA  de Riudellots de la Selva 

2015/1373 04/12/2015 Contracte menor d'obres per a les tasques de caldereria 
i ferrer per les EDAR's de la comarca de la Selva

2015/1374 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. A.R.

2015/1375 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. M.O.H.L.

2015/1376 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. M.M.A.

2015/1377 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
G.A.V.

2015/1378 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
V.Y.P.

2015/1379 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
J.C.M.

2015/1380 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
A.B.M.

2015/1381 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
J.V.S.

2015/1382 04/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
A.V.T.

2015/1383 04/12/2015 Ampliació de la jornada laboral del Sr. M.C.P. 

2015/1384 04/12/2015 Continuitat de l'excedència per cura d'un familiar de la 
Sra. C.H.C.

2015/1385 09/12/2015 Contractació dels serveis de consultoria per a 
l'adeqüació de l'expedient electrònic en l'àmbit i 
expedients PAC

2015/1386 09/12/2015 Contracte menor de subministrament per a la instal•lació 
de nous equipaments per als EDAR's de la comarca de 
la Selva

2015/1387 09/12/2015 Contracte menor d'obres per a les tasques de pintura 
exterior i interior de les instal•lacions del Centre 
d'Acollida d'Animals de la Selva

2015/1388 09/12/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
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2015/1389 09/12/2015 Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

2015/1390 10/12/2015 Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos 

2015/1391 10/12/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2015/1392 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.C.D.

2015/1393 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.A.J.

2015/1394 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.R. CH. V.

2015/1395 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. J.A.T.

2015/1396 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. F.S.G.

2015/1397 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.G.I.

2015/1398 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. Y.G.Q.

2015/1399 10/12/2015 Reconeixement de períodes treballats al Consell 
Comarcal de la Selva a efectes de retribució de triennis.

2015/1400 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. N.B.R.

2015/1401 10/12/2015 Contracte menor de serveis per l'elaboració del Pla de 
Formació del Consell Comarcal

2015/1402 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.S.S.

2015/1403 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. H.A.

2015/1404 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. L.M.G.

2015/1405 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. J.C.F.

2015/1406 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.E.H.

2015/1407 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.M.A.

2015/1408 10/12/2015 Ampliació del contracte menor de subministrament per a 
l'adquisició de productes zoosanitaris per al Centre 
d'Acollida d'Animals de la Selva per a l'any 2015. 

2015/1409 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social J.M.D.

2015/1410 10/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. DA.M.P.

2015/1411 10/12/2015 Contracte menor de serveis per la substitució de tanques 
perimetrals de les basses del Parc Mediambiental de la 
Selva 

2015/1412 10/12/2015 Contracte menor de subministrament de l'enllumenat de 
led de les zones comunes de la seu del Consell i del 
local de Gestió Tributària.

2015/1413 11/12/2015 Contracte menor d'obres per a les tasques d'adequació 
del paviment exterior del Centre d'Acollida d'Animals de 
la Selva, en compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals.

2015/1414 11/12/2015 Compactació de lactància de la Sra. E.E. 

2015/1415 14/12/2015 Liquidació del retorn de cànon del Consell Comarcal de 
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la Selva per a l'any 2014

2015/1416 15/12/2015 Liquidació del retorn de cànon del Consell Comarcal de 
la Selva per a l'any 2014

2015/1417 15/12/2015 Indemnització per raó de servei del Sr. F.A.A.

2015/1418 15/12/2015 Liquidació del retorn de cànon gestionat pel Consell 
Comarcal corresponent a l'exercici 2014

2015/1419 15/12/2015 Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

2015/1420 15/12/2015 Ampliació de l'excedència voluntària de la Sra. M.LL.

2015/1421 16/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.L.A. Correcció 
d'errors.

2015/1422 16/12/2015 Servei de TAD. E.R.M. i F.P.M.

2015/1423 16/12/2015 Servei de TAD. À.V.M.

2015/1424 16/12/2015 Contracte menor de subministrament de compra de 
paper Nata i del tractament del fitxer informàtic, emissió, 
impressió i lliurament de les notificacions a correus pel 
Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell 
Comarcal de la Selva 

2015/1425 16/12/2015 Servei de TAD. P.M.V. i L.Z.G.

2015/1426 16/12/2015 Servei de TAD. I.M.M.

2015/1427 16/12/2015 Servei de TAD. E.M.M.

2015/1428 16/12/2015 Servei de TAD. R.D.E.

2015/1429 16/12/2015 Servei de TAD. A.A.S.

2015/1430 16/12/2015 Servei de TAD. C. de H.B. i F.G.C.

2015/1431 16/12/2015 Servei de TAD. MC.R.G.

2015/1432 16/12/2015 Servei de TAD. F.S.C.

2015/1433 16/12/2015 Servei de TAD. MB.M.O.

2015/1434 16/12/2015 Servei de TAD. J.V.P.

2015/1435 16/12/2015 Contracte menor de subministrament d'enllumenat led 
per a les instal•lacions del Centre d'Acollida d'Animals de 
la Selva

2015/1436 17/12/2015 Contracte menor d'obres per a les tasques de substitució 
dels reixats de les cinquanta gàbies del Centre d'Acollida 
d'Animals de la Selva.

2015/1437 17/12/2015 Contracte menor de serveis per impartir la formació del 
programa Treball i Formació PANP 2015 "Conservació i 
millora de lleres i franges perimetrals en espais 
municipals" a càrrec de F.L.A. (110 hores)

2015/1438 17/12/2015 Contracte menor de serveis per a la creació de la pàgina 
web del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies"

2015/1439 17/12/2015 Contracte menor de serveis per a l'arranjament del talús 
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de la baixada a la Planta de Compostatge.

2015/1440 17/12/2015 Contracte menor de serveis per impartir la formació del 
programa Treball i Formació PANP 2015 Execució i 
millora d'espais públics a càrrec d'I.G.C. (90 hores)

2015/1441 17/12/2015 Contracte menor de serveis per a l'adequació d'una zona 
d'esbarjo al Parc Mediambiental de la Selva.

2015/1442 17/12/2015 Reducció de la jornada laboral per la cura de fills de la 
Sra. V.R.

2015/1443 17/12/2015 Contracte menor de subministrament per l'adquisició i 
instal•lació de la senyalètica i identificació visual de 
l'arxiu comarcal de la Selva

2015/1444 17/12/2015 Continuïtat de la reducció de jornada i modificació 
horària de la Sra. M.M.P.

2015/1445 18/12/2015 resolució sense contingut.

2015/1446 18/12/2015 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de 
dependència. MN.C.J.

2015/1447 18/12/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2015/1448 18/12/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2015/1449 18/12/2015 Aprovació nòmina desembre

2015/1450 18/12/2015 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2015/1451 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. C.CH.N.

2015/1452 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. MA.A.L.

2015/1453 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.P.B.

2015/1454 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.N.B.

2015/1455 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. H.T.

2015/1456 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.M.O.

2015/1457 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.T.R.

2015/1458 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. JI.A.G.

2015/1459 21/12/2015 Resolució sense contingut

2015/1460 21/12/2015 Resolució sense contingut

2015/1461 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. C.V.J.

2015/1462 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.BG.

2015/1463 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.S.C.

2015/1464 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.P.S.

2015/1465 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. AM.S.B.

2015/1466 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.M.

2015/1467 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. J.C.P.
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2015/1468 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. B.S.R.

2015/1469 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. L.V.

2015/1470 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. E.R.R.

2015/1471 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. I.P.A.

2015/1472 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.R.S.

2015/1473 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. I.Z.

2015/1474 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.K.

2015/1475 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.D.G.

2015/1476 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.B.

2015/1477 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. R.CH.

2015/1478 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.D.

2015/1479 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. DA.M.P.

2015/1480 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. V.G.B.

2015/1481 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. N.D.M.

2015/1482 21/12/2015 Contracte menor de serveis per l'assistència tècnica per 
l'establiment del servei de gestió integral de franges de 
protecció als municipis de la comarca de la Selva 

2015/1483 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. J.Q.

2015/1484 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. MA.I.P.B.

2015/1485 21/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. I.S.

2015/1486 22/12/2015 Compra de material pel servei de reforç socioeducatiu 
per infants que cursen educació primària als centres 
escolars de Breda, Maçanet de la Selva, Sils, 
Riudarenes, Caldes de Malavella, Vilobí d'Onyar, Amer, 
Hostalric, Riells i Viabrea i Anglès.

2015/1487 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. J.S.

2015/1488 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.C.P.

2015/1489 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.R.B.

2015/1490 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.M.

2015/1491 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. T.R.H.

2015/1492 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. K.J.C.

2015/1493 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. F.L.B.

2015/1494 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. JM.B.V.

2015/1495 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. S.C.V.

2015/1496 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social S.C.V.

2015/1497 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. 
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2015/1498 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. M.M..

2015/1499 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. T.C.F.

2015/1500 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.O.H.

2015/1501 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. P.L.O.

2015/1502 22/12/2015 Ajuts econòmics d'urgència social. A.A.P.

2015/1503 22/12/2015 Autorització de signatura del Gerent del Consell 
Comarcal de la Selva durant el seu període de vacances 
de Nadal (del 28 al 30 de desembre de 2015 ambdós 
inclosos) 

2015/1504 23/12/2015 Contracte menor de serveis per a l'arranjament del talús 
de la zona del taller i càrrega del compost del Parc 
Mediambiental de la Selva.

2015/1505 23/12/2015 Contracte menor de serveis per al desenvolupament de 
la campanya informativa i d'atracció d'agents, en el marc 
del projecte “Integració del producte agroalimentari local 
al mercat turístic de la comarca de la Selva" 

2015/1506 28/12/2015 Contracte menor de serveis per l'assistència jurídica en 
la redacció de la memòria de l'establiment del servei 
d'abastament d'aigua a Vidreres

2015/1507 29/12/2015 Resolució definitiva del contracte menor de servei pel 
suport a la Intervenció del Consell Comarcal de la Selva 
en els tasques de control financer a NORA per l'exercici 
2014 amb l'empresa BAKER TILLY FMAC

2015/1508 29/12/2015 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra l'empresa PRODUCTOS 
CONCENTROL, SA de Riudellots de la Selva 

2015/1509 30/12/2015 Contracte menor de serveis per a la redacció del Pla 
d'Acció per a l'energia sostenible (PAES) del municipi 
d'Osor

2015/1510 30/12/2015 Adquisició de mobiliari d'oficina per al despatx de Medi 
Ambient del Consell Comarcal de la Selva 

2015/1511 30/12/2015 Contracte menor de serveis per la modificació de la 
instal•lació elèctrica del Centre d'Acollida d'Animals de la 
Selva

2016/1 05/01/2016 Bestreta Ajuntament d'Amer 2016

2016/2 08/01/2016 Bestreta Junta de Compensació La Goba

2016/3 08/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de 
dependència. I.S.A. 

2016/4 08/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de 
dependència. LL.T.B..

2016/5 08/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de 
Dependència. F.T.H.
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2016/6 08/01/2016 Modificació horària del Sr. J.N.

2016/7 11/01/2016 Ampliació del termini d'execució del contracte menor de 
serveis per a l'assistència tècnica del projecte 
"Identificació, concertació i promoció dels projectes 
estratègics per al desenvolupament local de la Selva"

2016/8 12/01/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2016-0000883

2016/9 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.P. del P.

2016/10 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. MA.T.R.P. i P.G.R.

2016/11 12/01/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2016-000884 

2016/12 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. R.D.E.

2016/13 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. C.A.D.

2016/14 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.R.B.

2016/15 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. V.B.R.

2016/16 12/01/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2016-000885

2016/17 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.R.A.

2016/18 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. R.R.L.

2016/19 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. C.O.C.

2016/20 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.R.B.

2016/21 12/01/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2016-000886

2016/22 12/01/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 
2016-000887

2016/23 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. F.M.G. i A.C.G.

2016/24 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.G.T. i A.P.S.

2016/25 12/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.P.P.

2016/26 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.L.A.

2016/27 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.C.G.

2016/28 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.P.X.

2016/29 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
D.R.B..

2016/30 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
F.deA.C.

2016/31 13/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. 
P.F.C.

2016/32 15/01/2016 Bestreta Ajuntament d'Anglès
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2016/33 15/01/2016 Bestreta Ajuntament de Riells i Viabrea

2016/34 15/01/2016 Bestreta Ajuntament de Riudarenes

2016/35 15/01/2016 Bestreta Ajuntament de St Hilari

2016/36 15/01/2016 Bestretes Ajuntament d'Hostalric

2016/37 15/01/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per l’Ocupació 
2015. Expedient SOC001/15/00086

2016/38 15/01/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per l’Ocupació 
2015. Expedient SOC001/15/00086

2016/39 15/01/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per l’Ocupació 
2015. Expedient SOC001/15/00086

2016/40 18/01/2016 Modificació de la jornada laboral de la Sra. M.M.P

2016/41 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M del P.A.M.

2016/42 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.S.

2016/43 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.L.B.

2016/44 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.R.P.

2016/45 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. IJ. M.B.

2016/46 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. MA.delC.T.B.

2016/47 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.D.

2016/48 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. Y.E.

2016/49 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.B.R.

2016/50 19/01/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. L.D.G.

2016/51 19/01/2016 Expedient sancionador contra PROGUST, SL per 
incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa

2016/52 20/01/2016 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2016/53 20/01/2016 Ajuts activitats socioeducatives 2015 als ajuntaments 
d'Arbúcies, Breda, Hostalric, Maçanet de la Selva i Santa 
Coloma de Farners.

2016/54 20/01/2016 Expedient sancionador contra Escorxador de Breda, SL 
per incompliment dels paràmetres d'abocament a la 
xarxa

2016/55 20/01/2016 Permís d'acumulació de lactància de la Sra. Inma 
Calderon Medina

2016/56 21/01/2016 Contracte menor per la compra de paper DIN A4 pel 
Consell Comarcal de la Selva

2016/57 21/01/2016 Ampliació de la jornada laboral de la Sra. A.D.C.

2016/58 21/01/2016 Bestreta Ajuntament de Blanes
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2016/59 21/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0003558

2016/60 21/01/2016 Resolució expedient sancinador de medi ambient 2015-
0020695

2016/61 21/01/2016 Sol•licitud de bestreta de la Sra. Montserrat Verdaguer 
Andrés

2016/62 22/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0033788

2016/63 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
A.G.G.

2016/64 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
J.M.P.

2016/65 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
P.R.A.

2016/66 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
J.R.M.

2016/67 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
P.S.N.

2016/68 22/01/2016 Servei de TAD. A.M.M. i J.C.N.

2016/69 22/01/2016 Servei de TAD. M.C.V..

2016/70 22/01/2016 Servei de TAD. A.G.M.

2016/71 22/01/2016 Servei de TAD. A.L.N.

2016/72 22/01/2016 Servei de TAD. J.G.F.

2016/73 22/01/2016 Servei de TAD. G.B.F.

2016/74 22/01/2016 Servei de TAD. ME. R.R.

2016/75 22/01/2016 Servei de TAD. R.R.T.

2016/76 22/01/2016 Servei de TAD. MN.R. i J.M.S.

2016/77 22/01/2016 Servei de TAD. A.P.S i J.G.T..

2016/78 22/01/2016 Servei de TAD. C.M.M i R.R.B..

2016/79 22/01/2016 Servei de TAD. L.R.S.

2016/80 22/01/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000017/2015)

2016/81 22/01/2016 Servei de TAD. J.A.A.

2016/82 22/01/2016 Servei de TAD. R.R.T.

2016/83 22/01/2016 Servei de TAD. A.E.M.

2016/84 22/01/2016 Servei de TAD. C.C.V.

2016/85 22/01/2016 Servei de TAD. R.D.B.

2016/86 22/01/2016 Servei de TAD. R.F.G.
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2016/87 22/01/2016 Servei de TAD. M.J.M.

2016/88 22/01/2016 Servei de TAD. G.C.G.

2016/89 22/01/2016 Servei de TAD. C.G.B.

2016/90 22/01/2016 Servei de TAD. J.R.A..

2016/91 22/01/2016 Servei de TAD. J.E.G.

2016/92 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.M.S. i MN.L.R.

2016/93 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.M.M.

2016/94 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. F.F.S.

2016/95 22/01/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000024/2015)

2016/96 22/01/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000032/2015)

2016/97 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.I.S.

2016/98 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.C.G.

2016/99 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili N.R.R..

2016/100 22/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
J.S.D.

2016/101 22/01/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000033/2015)

2016/102 22/01/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000034/2015)

2016/103 22/01/2016 Imposició sanció tributària (núm. 002078/2015)

2016/104 25/01/2016 Imposició sanció tributària (núm. 002077/2015)

2016/105 25/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.G.P.

2016/106 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000002/2016)

2016/107 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000001/2016)

2016/108 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000003/2016)

2016/109 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000004/2016)

2016/110 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000005/2016)

2016/111 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000006/2016)

2016/112 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000007/2016)

2016/113 25/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000008/2016)

2016/114 26/01/2016 Aprovació nòmina del mes de gener
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2016/115 26/01/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra URBASER, SA de Riudellots de la Selva 

2016/116 26/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000009/2016)

2016/117 26/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 000010/206)

2016/118 26/01/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra JAUME ABRAS, SA de Riudellots de la 
Selva

2016/119 26/01/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra FRISELVA,SA a Riudellots de la Selva

2016/120 26/01/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació 
professionalitzadora del programa Joves per l'Ocupació 
2015. Expedient SOC001/15/00086

2016/121 27/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. F.M.G i A.C.G. Correcció 
d'errors.

2016/122 27/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.R.B. Correcció d'errors.

2016/123 27/01/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.P.X. Correcció d'errors.

2016/124 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003111/2015)

2016/125 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0025352

2016/126 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0025357

2016/127 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0036853

2016/128 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003113/2015)

2016/129 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003114/2015)

2016/130 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0033794

2016/131 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0034637

2016/132 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003115/2015)

2016/133 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0034292

2016/134 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0033796

2016/135 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003117/2015)
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2016/136 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003118/2015)

2016/137 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0034281

2016/138 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0034297

2016/139 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0030251

2016/140 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003119/2015)

2016/141 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003121/2015)

2016/142 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003122/2015)

2016/143 27/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003123/2015)

2016/144 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0030243

2016/145 27/01/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-
0035143

2016/146 28/01/2016 Expedient sancionador contra ANGLÈS TÈXTIL, SA per 
incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa 

2016/147 28/01/2016 Modificació horària de la Sra. Vanesa Romero Padilla 

2016/148 28/01/2016 Expedient sancionador contra ANGLÈS TÈXTIL, SA per 
incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa

2016/149 28/01/2016 Expedient sancionador contra ANGLÈS TÈXTIL, SA per 
incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa

2016/150 28/01/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria 
d'aigües contra FRISELVA SA a Riudellots de la Selva

2016/151 28/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003124/2015)

2016/152 28/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003125/2015)

2016/153 28/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003126/2015)

2016/154 28/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003127/2015)

2016/155 28/01/2016 Validació de les factures de prestació del servei 
d’Atenció Domiciliària a l’ajuntament d’Arbúcies i del seu 
pagament. Novembre de 2015.

2016/156 29/01/2016 Validació de les factures de prestació del servei 
d’Atenció Domiciliària a l’ajuntament d’Arbúcies i del seu 
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pagament. Desembre de 2015.

2016/157 29/01/2016 Modificació de la jornada laboral de la Sra. L.B.V.

2016/158 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003128/2015)

2016/159 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003132/2015)

2016/160 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003134/2015)

2016/161 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003135/2015)

2016/162 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003136/2015)

2016/163 29/01/2016 Contracte menor per l'adquisició de 10 ordinadors i 6 
monitors

2016/164 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003137/2015)

2016/165 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003142/2015)

2016/166 29/01/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció 
(núm. 003144/2015)

2016/167 01/02/2016 Servei de TAD. M.B.M.O. Correcció d'errors.

2016/168 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. C.V.G.

2016/169 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.L.G.A.

2016/170 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.D.C.

2016/171 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.A.M.

2016/172 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.M.G.

2016/173 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.M.B.V.

2016/174 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.A.P.

2016/175 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.E.

2016/176 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. V.X.V.

2016/177 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. H.R.

2016/178 01/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.R.P.

2016/179 01/02/2016 Sol•licitud de bestreta del Sr. J.N.C

2016/180 02/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. 
A.G.P.

2016/181 02/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.J.C.C.

2016/182 02/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. R.R.S.

2016/183 03/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició 
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de productes zoosanitaris per al Centre d'Acollida 
d'Animals de la Selva (CAAS) per a l'any 2016.

2016/184 04/02/2016 Modificació horària del Sr. Serafín Sánchez Rodríguez

2016/185 04/02/2016 Projecte de subministrament d’aliments frescos  als 
centres municipals de distribució d’aliments, en el marc 
de la subvenció “salut i crisi 2015” de dipsalut.

2016/186 05/02/2016 Contracte menor de serveis de col•laboració i assistència 
amb els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la 
Selva en matèria d'enginyeria per un període de 11 
mesos.

2016/187 05/02/2016 Servei de Transport Adaptat. R.I.P. 

2016/188 05/02/2016 Contracte menor de serveis per a l'elaboració d'un 
manual d'adaptació dels diferents productes 
agroalimentaris per al mercat turístic a la comarca de la 
Selva

2016/189 05/02/2016 Contracte menor de serveis per la bossa de serveis per 
al desenvolupament i la implantació de l'intercanvi 
d'informació de Gestió Tributària i recaptació amb els 
ajuntaments

2016/190 05/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.O.R.

2016/191 05/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.R.M.

2016/192 05/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.G.P.

2016/193 05/02/2016 Servei de TAD. J.M.C.

2016/194 05/02/2016 Servei de TAD. E.G.M.

2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presicència

El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:

2015/219 16/11/2015
Pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu 
d’infants i adolescents. C.T.B. 

2015/220 17/11/2015
Facturació del monitoratge dels alumnes de transport escolar no 
obligatori a l'escola Sant Iscle de Vidreres. Curs 2015-2016

2015/221 17/11/2015
Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents dels joves V. H. M. i R. H. M.

2015/222 17/11/2015

Acceptació de l‘import de subvenció atorgat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, per a la realització d’accions
formatives de formació professional per a l’ocupació de persones
ocupades.

2015/223 18/11/2015
Substitució de l'exedencia per cura dels fills i altres permisos de la 
treballadora social E. G.

2015/224 19/11/2015
Llicència ambiental d'activitat d'emmagatzematge i lloguer de vehicles 
amb zona de rentat i estació de servei a desenvolupar per GOLDCAR 
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SPAIN, SL  a la parcel·la 1 àmbit 1.1D  del CIM la Selva.

2015/225 19/11/2015

Nomenament de la Sra. A. C. B. F. i del Sr. C. D. B., en règim de 
funcionaris interins, com a administratius de territori (Grup C1) adscrits al 
servei de Gestió Tributària i Cadastral

2015/226 20/11/2015

Declaració de deserta de la provisió del lloc de treball d'assessor jurídic 
(tècnic superior) en règim de funcionari interí adscrit al servei de gestió 
tributària i cadastral.

2015/227 20/11/2015

Nomenament de les Sres.S.J.C., M.C.T. i MR. C.S. com auxiliars 
administratives, en règim de funcionàries interines, adscrites al servei de 
gestió tributària i cadastral

2015/228 20/11/2015
Pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu 
d’infants i adolescents G.C.N..

2015/229 24/11/2015

Nomenament de les Sres.: L.M.R., V.B.C. i C.del C. V. com a 
responsables administratives, en règim de funcionàries interines, 
adscrites al servei de gestió tributària i cadastral.

2015/230 25/11/2015 Tancament compromís socioeducatiu (cose). I.C.P 

2015/231 26/11/2015
Ajut a la coordinadora de colles geganteres de les comarques Gironines. 
Any 2015

2015/232 26/11/2015 Modificació de crèdit per generació de crèdit 3/2015

2015/233 27/11/2015

Revisió de mèrits al.legats en el concurs convocat per a la provisió de 
plaça d’ajudant informàtic al servei de gestió tributària a petició de 
l’aspirant Javier Caballero Heréncia

2015/234 01/12/2015
Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. P.F.P., A.P.T.i A.P.T.

2015/235 01/12/2015

Nomenament de la Sra. MM. G.L. i la Sra. Y.G.G. com auxiliars 
administratives en règim de funcionàries interines, adscrites al servei de 
gestió tributària i cadastral.

2015/236 01/12/2015
Nomenament de 10 administratives , en règim de funcionàries interines, 
adscrites al servei de gestió tributària i cadastral.

2015/237 03/12/2015
Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. V.F.M.  

2015/238 03/12/2015
Ampliació de l’assistència jurídica a l’ajuntament d’Osor en l’àmbit de les 
funcions de tresoreria

2015/239 09/12/2015
Assignació de personal laboral temporal interí al programa Fem 
Ocupació per a Joves 2015. Expedient FOJ-16-2015.

2015/240 09/12/2015
Assignació de personal funcionari interí de programes al programa 
"Joves per l'Ocupació" expedient SOC001/15/00086. 

2015/241 09/12/2015

Sol·licitud d'abocament amb camió cisterna de les aigües residuals de 
l'empresa ECOGIRONINA DE DIPOSIT, SL de Vilobí d'Onyar a l'EDAR 
de SILS- VIDRERES.

2015/242 10/12/2015

Sol·licitud de subvenció dins del segon procediment de la convocatòria 
de suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi”

2015/243 10/12/2015
Serveis extraordinaris realitzats per la Sra. MR. V.G. adscrita al servei 
de Benestar Social de la Selva 

2015/244 10/12/2015 Serveis extraordinaris realitzats per la Sra. I.C.V.
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2015/245 10/12/2015 Serveis extraordinaris realitzats en la fira de l'Avellana 2015
2015/246 10/12/2015 Serveis extraordinaris realitzats pel Sr. I.C.A.
2015/247 11/12/2015 Ajut a diferentes entitas amb projectes amb finalitats humanitàries

2015/248 14/12/2015
Concessió de les ajudes individuals de menjador escolar primer i segon 
trimestre. Curs 2015/2016

2015/249 15/12/2015

Substitució del treballador F. G. Q., adscrit al programa Treball i 
Formació de persones aturades, dins el projecte del municipi de Vilobí 
d'Onyar (2015/PANP/SPO/0095/EX02)  

2015/250 15/12/2015 Nomenament del Sr. J.LL.D. com a especilista informàtic

2015/251 15/12/2015
Contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament local  Sra. S. F. 
C. Sr. M.de J. B.expedient núm.G-010/15. 

2015/252 15/12/2015
Atorgament de gratificació per la realització d'hores extraordinàries de 
personal del servei de multes de l'oficina de blanes 

2015/253 15/12/2015

Nomenament dels memebres de la mesa del contracte de servei 
d'enginyeria adscrit al Departament d'Organització de l'Entorn i el 
Territori

2015/254 16/12/2015 Pròrroga del nomenament del Sr. J. F. P.

2015/255 16/12/2015
Contractació d'una agent d'ocupació i desenvolupament local de l’àmbit 
cultural - creatiu, Sra. A. R. G. Exp. G-009/15-02 

2015/256 16/12/2015 Modificació del nomenament de la Sra. L. S. R. 

2015/257 17/12/2015
Relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés per a la provisió del 
lloc de treball de Cap de Departament de Serveis a la Ciutadania 

2015/258 17/12/2015
Relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés per a la provisió del 
lloc de treball de Cap de Departament d'Atenció a les persones

2015/259 18/12/2015
Modificació del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Sils-Vidreres de l'empresa CAPDEVILA GERMANS, SA.

2015/260 18/12/2015

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Riudarenes de l'empresa Disseny de Carrosseries, 
SCCL.

2015/261 21/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de programa 
per fi de nomenament

2015/262 21/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionari interí per fi de la 
vigència del nomenament.

2015/263 21/12/2015

Contractació de les persones seleccionades per participar al programa
Treball i Formació, adreçat a persones aturades en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Exp. 2015/PRMI/SPO/0013

2015/264 21/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de programa 
per fi de la vigència del nomenament.

2015/265 21/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionari interí de programa per 
fi de la vigència del nomenament.

2015/266 22/12/2015
Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d'infants i 
adolescents. P. P. T., A. P. T. i A. P. T. Correcció d'errors.

2015/267 22/12/2015
Extincio de la relació de serveis com a funcionari interí de programa per 
fi de la vigència del nomenament

2015/268 22/12/2015
Pagaments ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya, SLU. Curs 
2015/2016
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2015/269 22/12/2015
Pagaments ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya, SLU. Curs 
2015/2016

2015/270 22/12/2015
Pagaments ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya, SLU. Curs 
2015/2016

2015/271 22/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de programa 
per fi de la vigència del nomenament

2015/272 22/12/2015
Pagaments ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya, SLU. Curs 
2015/2016

2015/273 22/12/2015
Designació dels membres del a Comissió Permanent del Ple (Legislatura 
2015-2019)

2015/274 22/12/2015

Modificació del règim de delegacions de competències de caràcter 
general, en favor de diferents consellers i conselleres (legislatura 2015-
2019)

2015/275 22/12/2015 Aprovació organigrama

2015/276 22/12/2015
Extincio de la relació de serveis com a funcionària interina de programa 
per fi de la vigència del nomenament

2015/277 22/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de programa 
per renúncia voluntària

2015/278 22/12/2015
Extinció de la relació de serveis com a funcionari interí de programa per 
fi de la vigència del nomenament

2015/279 23/12/2015

Substitució, per renúncia voluntària, del treballador F. R. P., adscrit al 
programa Treball i Formació de persones aturades, dins el projecte del 
municipi de Maçanet de la Selva (2015/PANP/SPO/0095/EX01)

2015/280 23/12/2015
Assignació de personal al Programa Joves per l'Ocupació 2015. 
Expedient SOC001/15/00086

2015/281 23/12/2015
Assignació de personal laboral fix al programa Joves per l'Ocupació 
2015. Expedient SOC001/15/00086

2015/282 23/12/2015
Assignació de personal laboral fix al programa Fem Ocupació per a
Joves 2015. Expedient FOJ-16-2015.

2015/283 23/12/2015
Aportació del Consell Comarcal de la Selva al Consorci per a la 
normalització lingüística. Any 2015

2015/284 28/12/2015
Nomenament de secretari accidental durant el període del 4 al 8 de 
gener de 2016, per gaudi de vacances de la seva titular.

2015/285 28/12/2015
Adjudicació del contracte de servei d'enginyeria adscrit al Departament 
d'Organització de l'Entorn i el Territori

2015/286 28/12/2015
Nomenament de la Sra. E.del V. R. com a tècnica de medi ambient en 
règim de funcionària interina

2015/287 29/12/2015
Pròrroga del nomenament del Sr. M. C., tècnic adscrit al 
desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies"

2015/288 29/12/2015
Nomenament del Sr. Joan Busquets Biarnes com a cap del departament 
d'atenció a les persones

2015/289 29/12/2015
Contractació de la Sra. L. G. E. per substituir el període d'excedència de 
la titular de la plaça

2015/290 29/12/2015
Contractació d'un educador social per donar suport tècnic al servei de 
Benestar Social de la Selva.  

2015/291 29/12/2015 Nomenament del Sr.Jordi Solà Carós com a cap del departament de 
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serveis a la ciutadania

2015/292 29/12/2015
Ajut a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per a la 11a fira de l'Aigua i 
el Benestar

2015/293 29/12/2015 Contractació de la Sra. E.CH. J. com a tècnica superior del PLIC

2015/294 29/12/2015
Adscripció de la Sra. L.V.F. al Servei d'Intervenció en Famílies Extenses 
(SIFE)

2015/295 29/12/2015
Contractació de la Sra.A.G.G, com a administrativa, en substitució de la 
titular de la plaça

2015/296 30/12/2015
Ajut a l'ajuntament de Caldes de Malavella per al 14è concurs de Pintura 
Ràpida de Caldes

2015/297 30/12/2015 Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions núm. 1/2015

2015/298 30/12/2015

Modificació del contracte administratiu pel servei d'explotació, 
conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les EDAR 
gestionades pel Consell Comarcal de la Selva.

2015/299 30/12/2015 Acceptació de la renúncia al nomenament de la Sra. I.P.G
2015/300 30/12/2015 Pròrroga del nomenament del Sr.O.R.S com a enginyer tècnic
2015/301 30/12/2015 Pròrroga del nomenament de la Sra. A.S.S com a arquitecte

2015/302 30/12/2015
Assignació de personal laboral fix al Programa de projectes
innovadors i experimentals de l’any 2015.  

2015/303 30/12/2015
Pagament ajuts i gratuïtats als centres d'ensenyament no gestionat pel 
Consell Comarcal de la Selva. Curs 2015/2016

2016/1 04/01/2016

Desestimació de les al•legacions presentades pel Sr. A.Lo. V. a la 
proposta de resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial incoat contra el Consell Comarcal i el CAAS per les lesions 
produïdes per un gos depenent del CAAS.

2016/2 04/01/2016 Delegació de la presidència del Consell

2016/3 05/01/2016
Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. A.P.F.

2016/4 05/01/2016 Aprovació del Pla de Polítiques de Dones de la Selva 2016-2020

2016/5 07/01/2016
Contractació de la Sra. R.R.LL. per al servei d'atenció psicològica a 
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

2016/6 11/01/2016

Designació i proposta de nomenament d'instructor per a tramitar 
procediments sancionadors dels expedients iniciats per infraccions en 
matèria de residus. 

2016/7 11/01/2016

Nomenament del Sr. R.C.C. i el Sr. X.C.M., tècnics mitjans 
d'administració general en règim de funcionaris interins de programa, 
adscrits al servei "Xarxa de Serveis Integrals per a l'Ocupació".

2016/8 11/01/2016
Nomenament del Sr. X.C.M., tècnic mitjà d’administració general adscrit 
al servei de la “Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació”.  

2016/9 12/01/2016
Nomenament de quatre funcionaris interins per adscriure al programa de 
caràcter temporal "oficina jove de la selva".

2016/10 13/01/2016

Designació dels membres del Consell Comarcal de la Selva que 
participaran en la Comissió per a la redacció de la memòria de 
municipalització del servei d'abastament d'aigua potable de Vidreres.

2016/11 14/01/2016
Aprovació del manual de fitxes descriptives dels llocs de treball del 
Consell Comarcal de la Selva 
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2016/12 14/01/2016
Creació d'una borsa de treball de tècnics superiors d'administració 
general per adscriure a programes de formació-ocupació per a joves.

2016/13 20/01/2016

Conveni Marc de col·laboració amb l'Ajuntament <<Nom entitat>> per al 
desenvolupament de les accions formatives del programa Treball i 
Formació, d'acord amb l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

2016/14 21/01/2016

Nomenament de la Sra. N. R.S., com a tècnica superior d'administració 
general (grup a1)en règim de funcionària interina de programa a 
adscriure al programa "fem ocupació per a joves"

2016/15 21/01/2016

Nomenament de la sra. elisabet estany holgado, com a tècnica superior 
d'administració general (grup a1) en règim de funcionària interina de 
programa a adscriure al programa "joves per l'ocupació"

2016/16 21/01/2016 Contractació d’un educador social per substituir al Sr. J.M.G.

2016/17 21/01/2016

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió cisterna 
de l'Ajuntament de Caldes de Malavella per les aigües de la depuradora 
de la urbanització Tourist Club a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2016/18 21/01/2016

Deixar sense efecte el conveni entre l'Ajuntament de Blanes i el Consell 
Comarcal de la Selva, aprovat per la Comissió Permanent del Ple de 
data 15 de desembre de 2015, relatiu a la transferència de personal de 
l'ajuntament de Blanes adscrit al servei de recacptació comarcal al 
Consell Comarcal de la Selva, i aprovació de nou conveni.

2016/19 25/01/2016 Pagament de gratificació per la realització d'hores extres
2016/20 25/01/2016 Liquidació del cànon de gestió del menjador escolar. Curs 2014/2015

2016/21 26/01/2016

Substitució, per renúncia voluntària, del treballador J.G.D., adscrit al 
programa Treball i Formació de persones aturades, dins el projecte del 
municipi de Maçanet de la Selva (2015/PANP/SPO/0095/EX01) 

2016/22 26/01/2016

Nomament de secretari accidental durant el període del 26 de gener al 
12
de febrer de 2016, ambdòs inclosos

2016/23 26/01/2016

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió cisterna 
de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Goba de Vidreres a 
l'EDAR de Sils- Vidreres.

2016/24 26/01/2016

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió cisterna 
de l'empresa INVESTIGACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS, SL 
de Sant Feliu de Buixalleu a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2016/25 27/01/2016
Sol·licitud de modificació de l'autorització d'abocament a la xarxa de 
sanejament d'Anglès de l'empresa ANGLÈS TÈXTIL, SA (ANTEX).

2016/26 27/01/2016 Acceptació renúncia del Sr.JM.J.Y.
2016/27 27/01/2016 Reingrés del treballador Sr. JM.J.Y.

2016/28 27/01/2016

Nomenament del Sr. D.M.R., dinamitzador de joventut a jornada parcial 
(25 hores)en règim de funcionari interí adscrit al programa "Oficina Jove 
de la Selva"

2016/29 28/01/2016

Nomenar el representant del Consell Comarcal de la Selva, com a ens 
soci de SUMAR, empresa d’Acció Social S.L. al consell tècnic assessor 
de la societat

2016/30 29/01/2016
Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de la Sra. 
F.D.G.

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 6c2552f602524429986b4ec171b6d8b0001

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

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=6c2552f602524429986b4ec171b6d8b0001


Pàgina28
Exp. núm.: 2016/207

2016/31 04/02/2016

Acceptació de l'encàrrec de defensa jurídica efectuat per l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva en el marc del procediment contenciós – 
administratiu amb referència al procediment abreujat núm. 347/2015 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona

2016/32 04/02/2016
Adscripció del personal als Departaments derivats de l’organigrama del 
Consell Comarcal de la Selva 

2.4 Dació de comptes de resolucions judicials

1.- Sentència num 1280 de la Sala contenciosa-administrativa secció primera del TSJC

Procediment: Recurs d’apel.lació 178/2014
Demandant:  France Telecom España SA
Demandat : Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Blanes

Decisió: Es desestima el recurs d’apel.lació interposat contra la Sentència desestimatòria del Jutjat 
Contenciós num 3 de Girona de data 5-05-2014 relatiu a la liquidació del 3er Trimetre de 2013 de la 
taxa per utilització del domini públic local per part d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. ja que la Directiva de acceso de la Unió Europea no ho 
contempla per aquest supòsits. Sense pronunciament en costes.

2.- Diligència d’Ordenació 432/2013 del Jutjat contenciós-administratiu num 2 de Girona de 22-12-
2015.

Recurs ordinari : 432/2013
Actora: Delegació del Govern a Catalunya
Demandada:  Consell Comarcal de la Selva.

Decisió: Declarada ferma la Sentència dictada en apel.lació pel TSJC s’ordena la seva tramesa a la 
part demandada per tal que la dugui a terme i es practiqui el que exigeix d’acord amb les declaracions 
que conté.

Es pot interposar recurs de reposició en el termini de cinc dies.
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2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat

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

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA

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

Fonaments legals:

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

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

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

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

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

Santa Coloma de Farners a 27 de gener  de 2016

L’interventor La tresorera

Francesc Armengol Aymerich              Montse Surinyac i Noguer
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ANNEX

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

Número de factures pendents de pagar a 31-12-2015 que 
incumpleixen el termini de pagament

Import

0 0€

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

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA

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

Fonaments legals:

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

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

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

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

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

Santa Coloma de Farners a 27 de gener  de 2016

L’interventor La tresorera

Francesc Armengol Aymerich             Montse Surinyac i Noguer

ANNEX

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

Número de factures pendents de pagar a 31-12-2015 que 
incumpleixen el termini de pagament

Import

0
0€ 

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 quart 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 1.377,83 139,52
Pagos recibos domiciliados 825.816,26 47,1
Transferencia (a pagar) 2.191.294,09 95,67
TOTAL PAGOS 3.018.488,18 82,4
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REALIZADOS
TOTAL PAGOS 
PENDIENTES 170.473,92 57,00

TOTAL 3.188.962,10 81,05

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 82,40 1.254 1.997.473,95 774 1.021.014,23

   Adquisiciones de 
inmovilizado material e 
intangible

72,75 0 0,00 6 475.358,94

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

TOTAL 81,09 1.254 1.997.473,95 780 1.496.373,17

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 PeriodoFacturas 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 57,00 98 122.787,67 31 47.686,25

   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 57,00 98 122.787,67 31 47.686,25
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2.6 Dació de compte de la Resolució de Presidència 2016P36 de la liquidació del pressupost 
del Consell Comarcal de la Selva, exercici 2015

Resolució de Presidència 2016P 36 

Identificació:

Títol:  Liquidació del Pressupost. Any 2015 
Expedient:  2016/139    

Relació de fets:

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost del Consell Comarcal de la Selva 
corresponent a l’exercici 2015, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Resolució:

Per tant resolc,

Primer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici 2015 
la qual, en resum, presenta l’estructura següent:

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015 Exercici 2015
  
Fons líquids  4.484.371,87
   
Drets pendents de cobrament  5.645.832,20
(+)Pressupost corrent 6.297.524,68  
(+)Pressupostos tancats 1.439.575,94  
(+)Operacions no pressupostàries 323.029,14  
(-)Cobraments realitzats pendents aplicació 2.414.297,56  
   
Obligacions pendents de pagament  4.380.841,53
(+)Pressupost corrent 3.262.146,04  
(+)Pressupostos tancats 142.175,79  
(+)Operacions no pressupostàries 976.519,70  
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  
   
Romanent de tresoreria total  5.749.362,54
   
Saldos de dubtós cobrament  456.525,27
Saldos de dubtós cobrament 456.525,27  
   
Excés de finançament afectat  4.220.689,18
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Crèdits en fase AD  32.740,07
   
Romanent de tresoreria per a despeses generals 
(abans ajustos):  1.039.408,02
   
Ajustos:   
Provisió indemnitzacions futures (accident)  100.000,00
   
Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a 
despeses grals.:  939.408,02
   
   

Segon.- AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2016 dels romanents de crèdit per 
inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2015 per un import total de 
4.220.689,18 €, segons consta a l’expedient.

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total  de 4.220.689,18 €. 

Tercer.- AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2016 dels romanents de crèdit en 
fase AD per import de 32.740,07€, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

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

Santa Coloma de Farners,  11 de febrer de 2016 

El president Davant meu
El secretari accidental

Salvador Balliu Torroella Francesc Armengol Aymerich
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2.7 Dació de compte de la Resolució de Presidència 2016P1 del Patronat del Castell de 
Montsoriu de la liquidació del pressupost, exercici 2015

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

                                    2016P1

Liquidació del Pressupost del Patronat Castell de Montsoriu corresponent a l'any 2015

Exp. núm.: 2016/1   

Relació de fets

Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2015, en 
compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de Marc, Text Refós de La Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Fonaments de dret

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

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

192.1 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms s’ha d’ajustar al que disposa 
l’apartat 1 de l’article anterior. Les operacions de tancament de l’exercici econòmic i de liquidació dels 
pressupostos s’han de regular per reglament, atenent el caràcter dels organismes esmentats.

192.2 La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms, amb l’informe de la intervenció 
corresponent i proposada per l’òrgan competent dels organismes autònoms, s’ha de trametre a 
l’entitat local perquè el seu president l’aprovi i als efectes que preveu l’article següent.

Resolució

Per tant resolc, 

Primer.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 la qual, en resum, presenta 
l’estructura següent:
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Fons líquids 4.060,59

Drets pendents de cobrament 2.872,50
Pressupost corrent 3.090,00
Pressupostos tancats 0,00
Operacions no pressupostàries 0,00
Cobraments realitzats pendents aplicació(-) 217,50

Obligacions pendents de pagament 6.237,78
Pressupost corrent 5.238,44
Pressupostos tancats 312,08
Operacions no pressupostàries 687,26

Romanent de tresoreria total 695,31

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

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals 695,31

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el primer Ple que es porti a terme.

Santa Coloma de Farners, 26 de febrer de 2016

La presidenta Davant meu
El secretari

Raquel Reyner Barraca Francesc Armengol Aymerich

2.8Dació de compte de la Resolució de Presidència del Consorci del Ter Brugent de la 
liquidació del pressupost, exercici 2015

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 
DEL CONSORCI TER- BRUGENT

Vist que es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici 2015, es va 

emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de 

Despesa i límit del deute, va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
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De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria 

pressupostària.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost general del Consorci Ter-Brugent corresponent a l’any 2015.

SEGON. Donar compte a l’Assemblea del Consorci en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb 

quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 

per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar la remissió de les dades d'aquesta Liquidació al Departament d’Economia i Hisenda de 

la Generalitat, i això abans de concloure el mes de març de l'exercici següent al que correspongui.

QUART. En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, de conformitat amb l'article 32 Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, procedir a destinar 

aquest superàvit a reduir l'endeutament net .

Ho signo i disposo a Anglès a 24 de febrer de 2016.

                El President                                                                        Davant meu,
El secretari, en dono fe

   
       Salvador Clarà Pons              Francesc Armengol i Aymerich
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2.9 Dació de compte dels informes de saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015

a) Informe de saldos de dubtós cobrament del Consell Comarcal de la Selva

Identificació
Títol: Saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015
Expedient: 2014/167
Departament: Intervenció-Tresoreria
Redactor: Tresorera
Destinatari: Ple

Antecedents

El Departament d’Economia i Coneixement ha publicat una nota informativa sobre el regim de tutela 
financera dels ens local per a l’exercici 2016. En l’apartat 11 d’aquesta nota es fa referència als 
saldos de dubtós cobrament.

Saldos de cobrament dubtós

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

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

D’acord amb la regla 8 c) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, correspon al pre de 
la corporación determinar, a proposta de la intervención o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuIda 
la funció de comptabilitat, els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de recaptación 
dubtosa o impossible. A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels 
saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa 
dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres 
criteris de valoració establerts per l’ens local.

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

 Saldos de cobrament dubtós

 Exercicis

(n = exercici de la liquidació)

Percentatge mínim per a 
l‘informe del MINHAP

(Drets pendents de 
cobrament liquidats)

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

n 0% 10%
n-1 25% 30%
n-2 25% 60%
n-3 50% 90%
n-4 75% 100%
n-5 75% 100%
n-6 i anteriors 100% 100%

 Informe

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015 calculats segons el MINHAP és de 
208.525,27€, d’acord amb següent detall:

Exercici Suma capítols 1 a 3
% 

morositat Import morositat estimada
2008                          168,14 € 100%                                 168,14 € 
2009                          180,35 € 100%                                 180,35 € 
2011                     95.585,74 € 75%                             71.689,31 € 
2012                     58.468,64 € 50%                             29.234,32  € 
2013                   262.812,21 € 25%                             65.703,05  € 
2014                   164.919,55 € 25% 41.229,89  € 
2015 1.008.060,70 € 0% 0 €

                1.590.195,33 €  208.525,27  € 

L’import dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015 calculats segons la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya és de 456.525,27 €, d’acord amb següent detall:

Exercici Suma capítols 1 a 3 % Import morositat estimada
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morositat
2008                          168,14 € 100%                                 168,14 € 
2009                          180,35 € 100%                                 180,35 € 
2011                     95.585,74 € 100% 95.585,74 € 
2012                     58.468,64 € 90%                             52.621,78 € 
2013                   262.812,21 € 60%                            157.687,33 € 
2014                   164.919,55 € 30%                           49.475,86  € 
2015 1.008.060,70 € 10% 100.806,07 €

                1.590.195,33 €  456.525,27 € 

Propostes

Es proposa donar compte del present informe al Ple del Consell Comarcal.

Santa Coloma de Farners, 25 de agost de 2016

Interventor Tresorera

Francesc Armengol Aymerich Montse Surinyac Noguer

b) Informe de saldos de dubtós cobrament del Patronat del Castell de Montsoriu

Identificació
Títol: Saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2015 del Patronat del Castell de 

Montsoriu
Expedient: 2014/167
Departament: Intervenció-Tresoreria
Redactor: Tresorera
Destinatari: Ple

Antecedents

El Departament d’Economia i Coneixement ha publicat una nota informativa sobre el regim de tutela 
financera dels ens local per a l’exercici 2016. En l’apartat 11 d’aquesta nota es fa referència als 
saldos de dubtós cobrament.

Saldos de cobrament dubtós

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

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

D’acord amb la regla 8 c) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, correspon al pre de 
la corporación determinar, a proposta de la intervención o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuIda 
la funció de comptabilitat, els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de recaptación 
dubtosa o impossible. A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels 
saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa 
dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres 
criteris de valoració establerts per l’ens local.

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

 Saldos de cobrament dubtós

 Exercicis

(n = exercici de la liquidació)

Percentatge mínim per a 
l‘informe del MINHAP

(Drets pendents de 
cobrament liquidats)

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

n 0% 10%
n-1 25% 30%
n-2 25% 60%
n-3 50% 90%
n-4 75% 100%
n-5 75% 100%
n-6 i anteriors 100% 100%
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 Informe

A 31 de desembre de 2015 no consta cap pendent de cobrament corresponent als capítols 1 a 3 del 
pressupost d’ingressos del Patronat del Castell de Montsoriu. Motiu pel qual no procedeix dotar cap 
import en concepte de saldos de dubtós cobrament.  

Propostes

Es proposa donar compte del present informe al Ple del Consell Comarcal.

Santa Coloma de Farners, 25 de agost de 2016

Interventor Tresorera

Francesc Armengol Aymerich Montse Surinyac Noguer

2.10 Dació de compte del Pla pressupostari a mig termini 2017-2019 (marc pressupostari)

Resolució de Presidència 2016P 49 

Identificació:

Títol:  Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 (marc pressupostari) 
Expedient:  2016/199    

Relació de fets:

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

Vist que aquest plans pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses pels exercicis 2017, 
2018, 2019.

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

Per tant resolc,

Primer.- Donar conformitat a les previsions que contenen els plans pressupostaris que s’adjunten com 
annex, sens perjudici de la seva materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple 
del Consell Comarcal de la Selva en cada moment.

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que 
celebri.

Tercer.- Autoritzar a la intervenció a remetre al MHAP la informació continguda en els plans 
pressupostaris annexos.

Santa Coloma de Farners,  1 de març de 2016 

El president Davant meu
El secretari accidental

Salvador Balliu Torroella Francesc Armengol i Aymerich

3.Propostes d'acord

3.1 Aprovació de les bases i concessió dels ajuts individuals de desplaçament (AID). Curs 
2016/2017 (PRP2016/64)

Exp. núm.: 2016/213   

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya duu a terme la gestió dels ajuts individuals de menjador. Cada curs cal actualitzar 
l’ordenança que regula la concessió d’aquestes ajudes d’acord amb les previsions i calendari escolar. 
També cal utilitzar els barems de concessió d’acord amb els increments del nivell de vida. Des del 
Departament d’Ensenyament han suggerit l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir 
continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells de Catalunya. D’acord amb la proposta que ens 
ha passat del departament hem eleborat les bases annexes.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 que les bases 
reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de les bases 
d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança especifica per les diferents modalitats de subvencions.
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Acords

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts individuals de 
desplaçament (AID) per al curs 2016/2017 que s’annexen.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació i establir un 
període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si 
aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop 
hagi esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província.

Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament (AID) pel 
curs 2016/2017. En el cas de presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es 
suspendrà temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

Salvador Balliu Torroella
President

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases dels ajuts individuals de desplaçament (AID) perr al curs 
2016/2017

1. Objecte i vigència

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament als alumnes 
escolaritzats en centres escolars de primària, secundària obligatòria i d’educació especial, d’acord 
amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu 
article 8è.

2. Destinataris

2.1. Poden sol·licitar ajut:

2.1.1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària de la comarca 
que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan aquest centre sigui el 
pertinent d'acord amb el mapa escolar. 

Quan tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, la distància es comptarà del 
domicili a la parada més pròxima de l’esmentat transport.
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2.1.2. I els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres escolars públics i privats concertats de 
la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

2.2. En tots els casos, l’alumne/a sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el centre escolar 
d’adscripció o en el centre més proper al seu domicili, d’acord amb l’etapa escolar que estigui cursant; 
o bé, en un altre centre escolar quan així hagi estat proposat pel Departament d’Ensenyament.

3. Procediment

3.1. El Consell Comarcal publicarà l’edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el BOP, DOGC 
(en extracte) i en el tauler d’anuncis del consell comarcal pel termini de 20 dies hàbils als efectes de 
la seva exposició pública; així mateix, n'informarà a la direcció de les escoles, instituts i centres 
d’educació especial.

3.2. La direcció del centre, prèvia aprovació del consell escolar del centre, presentarà la relació 
nominal de tots els sol·licitants d’ajut individual de desplaçament del seu centre al registre d’entrades 
d’aquest Consell Comarcal.

El Consell Comarcal aprovarà la relació amb els imports que corresponguin d’acord amb la dotació 
establerta pel Departament d’Ensenyament i ho comunicarà als centres per tal que hi hagi ratificació 
de petició pels pares o tutors i confirmació de l’assistència al centre educatiu.

L’ajut es concedirà atenent a la distància del domicili al centre escolar.

La sol·licitud serà única pel total de germans que vagin al mateix municipi, encara que tinguin nivell 
educatiu diferent.

La quantia de l’import dependrà de la dotació establerta pel Consell Comarcal d’acord amb l’addenda 
emesa pel departament d’Ensenyament. Els alumnes de transport obligatori (que s’hagin de 
desplaçar de municipi) tindran un import superior als alumnes no obligatoris.

4. Sol·licituds

4.1. La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2016 al consell 
comarcal la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de desplaçament, amb indicació de les 
dades dels alumnes i tutors i distància del domicili a l’escola/institut/centre d’educació especial, 
segons model que es publicarà al web del Consell Comarcal de la Selva.

4.2. El Consell Comarcal avaluarà les peticions i atorgarà provisionalment els ajuts i comunicarà les 
famílies la resolució amb petició expressa de l’acceptació de l’ajut. 

4.3 La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de 1 de juny de 2017 al consell comarcal 
la confirmació de la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de desplaçament, amb indicació 
de les dades dels alumnes i dies que ha acudit al centre
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4.3. El Consell comarcal de la Selva ingressarà a les famílies els imports que se’ls atorgui en el 
compte corrent facilitat per les famílies, abans de finalitzar el curs 2016/17.

5. Criteris d’adjudicació

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades, l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Comarcal emetrà dictamen respecte al 
nombre i la quantia dels ajuts a concedir, a partir del següents criteris:

- Condició d’alumne/a d’educació especial

- Estar escolaritzat en un municipi diferent al del seu domicili (transport obligatori)

- La distància del domicili al centre o a la parada més propera del transport escolar col·lectiu que 
l’alumne/a utilitzi

6. Atorgament

L’atorgament o denegació de les ajudes es farà mitjançant un decret de la Presidència una vegada 
valorades totes les sol·licituds d’acord amb els criteris especificats en la base cinquena i en funció de 
la disponibilitat pressupostària que en resulta de l'addenda econòmica pel curs 2016/2017 del conveni 
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de 
la Selva per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la 
gestió dels ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres 
prestacions en matèria d’educació.

- Es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a tots els interessats.

- En cap cas, la quantia global que el consell comarcal destinarà a ajuts individuals de desplaçament 
sobrepassarà l’import transferit per aquest concepte pel Departament d’Ensenyament.

7. Revocació

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de les condicions 
establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el consell comarcal podrà revocar 
o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia.

8. Protecció de dades

Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Consell Comarcal de la 
Selva i s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració i per fer arribar informació de les seves 
activitats i serveis. En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, tot adreçant-se a la Presidència del Consell 
Comarcal.
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9. Acceptació de les bases

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

10. Bases addicionals

10.1 Si algun dels sol·licitants d’ajut individual de desplaçament té concedit algun altre ajut per aquest 
mateix concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci constar a la sol·licitud.

El consell comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol dels 
procediments que estimi oportú als efectes de comprovar si s’ha rebut alguna altra ajuda per aquest 
concepte objecte d’aquesta convocatòria.

Santa Coloma de Farners, 23 de febrer de 2016

3.2 Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2016/2017 
(PRP2016/65)

Exp. núm.: 2016/211   

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya duu a terme la gestió dels ajuts individuals de menjador. Cada curs cal actualitzar 
l’ordenança que regula la concessió d’aquestes ajudes d’acord amb les previsions i calendari escolar. 
També cal utilitzar els barems de concessió d’acord amb els increments del nivell de vida. Des del 
Departament d’Ensenyament han suggerit l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir 
continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells de Catalunya. D’acord amb la proposta que ens 
ha passat del departament hem eleborat les bases annexes.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 que les bases 
reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de les bases 
d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança especifica per les diferents modalitats de subvencions.

Acords

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts de menjador 
escolar per al curs 2016/2017 que s’annexen i que inclouen les propostes fetes pel Departament 
d’Ensenyament.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació i establir un 
període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si 
aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop 
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hagi esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província.

Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per 
atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als alumnes d’ensenyaments obligatoris i 
d’educació infantil de segon cicle, als qual no correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin 
escolaritzats en centres docents públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2016/2017. 

En el cas de presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà 
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases que regiran la convocatòria de subvencions destinades a 
ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per 
al curs escolar 2016/2017, per a l’alumnat de centres escolars públics i centres escolars privats 
concertats a la comarca de la Selva.

Antecedents

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

El conveni de delegació de competències vigent entre el Departament d'Ensenyament i el Consell 
Comarcal de la Selva, de data 21 de maig de 2015, a la seva clàusula cinquena estableix que el 
consell comarcal, abans de l'inici de cada curs escolar, procedirà a l'atorgament dels ajuts de 
menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques aplicant els criteris fixats pel Departament 
d’Ensenyament pel que fa a preu màxim els servei i import dels ajuts.

Igualment, en el conveni signat per al curs 2013/14 s’estableix que per a l'assignació d'aquests ajuts 
s'han de tenir en compte els següents criteris:

- Renda familiar disponible

- Nombre de membres de la unitat familiar

- Condicions socials del sol·licitant acreditades per òrgans competents

- Alumnat afectat per disminucions psíquiques o físiques

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

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

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

2. Beneficiaris i sol·licitants

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

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

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

Fer ús de manera fixa del servei de menjador escolar.

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

2.3. Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal 
acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

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

3. Procediment de tramitació de sol·licituds i d'informació de preus de menjador

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

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

3.3 El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, incloses 
les que presentin els centres escolars, s’inicia l’endemà de la publicació al BOP de les bases 
aprovades pel ple del Consell Comarcal de la Selva i finalitza el 13 de maig de 2016. 

3.4 Preu del menjador. La direcció del centre escolar d’aquells menjadors que no gestioni directament 
el Consell Comarcal de la Selva és la responsable de trametre el preu aprovat pel curs 2016-2017, 
abans del 31 de maig de 2016. Aquest preu és el que servirà de base per a la determinació de les 
ajudes de menjador d'aquesta convocatòria. Atès que és informació essencial, s’adverteix que sense 
aquesta informació, no es resoldran les sol·licituds d’ajut de menjador corresponents.
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3.5 Les persones interessades han d’aportar tota la documentació d’acord amb el que s’especifica a 
les bases d’aquesta convocatòria. Els models estandarditzats de sol·licitud són a disposició de les 
persones interessades o bé al mateix Consell Comarcal (personalment o a la plana web 
www.selva.cat) o bé a la direcció del centre escolar.

4. Sol·licituds i documentació

4.1 Documentació obligatòria:

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

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

Relació de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i 
NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a 
l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, o a altres administracions per a 
informació relacionada amb aquesta convocatòria.

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

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

Correu electrònic al qual cal trametre la resolució de la petició

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

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

4.2 Documentació complementària: 

4.2.1 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estiguessin rebent, a l’exercici 2015, 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent 
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos, com pot ser:

Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, en què 
consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
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Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu corresponent a l’exercici 
2015.

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia corresponent a 
l’exercici 2015.

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

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

Conveni o sentència de divorci, si s'escau.

Altres (especificar i documentar convenientment).

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

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

Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per situació de risc social: 

Observades en l'infant: 

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

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

Observades en la família: 

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

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

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

Per situació de risc social greu: 

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

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

5. Esmena de la sol·licitud

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

6. Càlcul de la renda familiar de l’exercici 2015

Es consideren membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de 
la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que 
convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al 
mateix domicili que els anteriors amb el volant municipal corresponent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no 
convisqui amb el sol·licitant de la beca segons el volant de convivència. No obstant això, tindrà la 
consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la 
renda de la qual s’inclourà en el còmput de la renda familiar. 

Es valorarà la renda anual neta de la unitat familiar de l’exercici 2015. Aquesta renda anual s’obtindrà 
per agregació de les rendes de l’exercici 2015 de cada un dels membres computables de la família 
que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els 
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net 
negatiu de rendiments de capital mobiliari de  2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable 
de l’estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no 
hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el 
procediment descrit anteriorment.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estigués rebent a l’exercici 2015 qualsevol 
tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, es tindrà en compte l’import percebut anual 
a l’exercici 2015 (com ara poden ser: PIRMI, i/o altres pensions no contributives).

6.1. Deduccions

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

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

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

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

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

Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiar amb un volum de negoci no 
superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la 
unitat familiar.

Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots 
els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues 
patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes 
per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de 
emancipació, no superi 1.700,00 €

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis en 
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa 
de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2015.

La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la 
unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 €. En el cas d’immobles en 
què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 
de desembre de 2003, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió 
sigui posterior al 31 de desembre de 2003, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients 
següents:

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2011.
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Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014

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

7.  Criteris de puntuació

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

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

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

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

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

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

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

8. Valoració de situacions socials específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l’agregació 
dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran 
d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent.

Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punt.

Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

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

Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.

Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts.
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Condició de discapacitat de l’alumne/a o germans de fins a un 33 %, li correspon 1,5 punts. 

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

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

Valoració per part dels serveis socials.

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

Situació de risc social, 10 punts.

Situació de risc social greu, 15 punts.

9.  Llindars de renda

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

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

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

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

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

En casos excepcionals i degudament justificats pels professionals de serveis socials del municipi, es 
podran acceptar ajuts compactats del 60 o del 80% que permetran que els alumnes puguin fer ús del 
servei gratuït tres o quatre dies a la setmana.
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Llindar de renda 2: 60 % de l'IRSC + (1000 EUR* (MUF-1)) i acreditar a més una puntuació igual o 
superior a 15 punts entre els àmbits b i c de la Base 7: ajut del 100% del cost del servei de menjador.

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

(Veure Annex)

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

(Veure Annex)

10. Situacions sobrevingudes 

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

Nova matrícula.

Casos de serveis socials degudament motivats.

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

També es podran incloure reclamacions de peticions denegades  en els casos d’unitats familiars en 
els que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i 
degudament justificada.

11. Motius de denegació

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

Falta de l’original del volant de convivència.

No aportar còpia del NIE/NIF vigent de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat a 31 de 
desembre de 2015.

Tenir atorgada una gratuïtat de menjador escolar.
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Superar la renda límit anual (llindar 3).

Documentació requerida no aportada.

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

12. Atorgament i notificació de les ajudes

Quantia dels ajuts

12.1 L’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida pressupostària 
vinculada a l’addenda del conveni amb el Departament d’Educació.

12.2 La quantia individual de l’ajut es determinarà en funció del nombre total de dies lectius del curs 
escolar amb servei de menjador, per una quantitat del 50% del cost del servei tal i com es regula a 
l’addenda del conveni entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de la Selva. 

12.3 En situacions socials o econòmiques molt greus, ben acreditades documentalment, la quantia de 
l’ajut pot arribar al 75% del cost del menjador escolar i fins al 100% del seu cost. Igualment, en casos 
excepcionals, previ informe dels serveis socials que ho justifiqui, es podrà  autoritzar la compactació 
dels ajuts per a determinats dies en una mateixa setmana.

12.4 El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre docent de l’alumne beneficiari de l’ajut 
i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent al període pel qual es fa 
l’abonament durant els quals l’alumne hagi fet ús efectiu del servei, a partir de la data especificada en 
la notificació de la concessió de l’ajut. El director/a del centre haurà de comunicar trimestralment al 
Consell Comarcal el nombre de menús i nom dels comensals que han gaudit dels ajuts.

En el cas de gestió de menjador a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, o empresa designada pel 
mateix Consell, l’abonament de l’ajut es farà automàticament mitjançant compensació amb el rebut 
mensual de cada beneficiari, 

Concessió dels ajuts

12.5 La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta convocatòria, 
prèvia valoració efectuada per una comissió de valoració de l'àrea d’educació designada pel 
president, que presentarà una proposta de concessió dels ajuts, d'acord amb les puntuacions i 
barems que s'esmenten en aquestes bases. La Resolució de Presidència resoldrà les sol·licituds 
atorgades amb especificació de l'import de l'ajuda i les denegades amb la motivació corresponent.

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

12.6 Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució, la 
presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament dels esmentats ajuts.

L’esmentada resolució, que es facilitarà via e-seu als serveis socials, ajuntaments i centres afectats, 
inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import adjudicat i la relació de 
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l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una valoració de mèrits que li permeti 
obtenir l’ajut. 

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada 
a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal i de les escoles i serà comunicada personalment als 
correus electrònics facilitats pels peticionaris. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de 
conformitat amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

12.7 En els casos de reclamacions o peticions fora del primer termini, la beca tindrà els efectes 
d’aplicació a partir del dia que especifiqui la resolució.

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

12.9. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en la seva 
concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.

12.10. El pagament dels ajuts als centres que no tinguin el servei de menjador escolar concertat amb 
el Consell Comarcal es realitzarà en tres terminis coincidint amb els abonaments que es facin efectius 
des del Departament d’Ensenyament d’acord amb l’addenda signada amb el Consell Comarcal. El 
tercer pagament es calcularà i farà efectiu prèvia justificació del curs escolar. La justificació d’aquest 
últim pagament els centres la trametran al Consell Comarcal abans del 30 de juny de 2017.

12.11 En les següents Resolucions de Presidència se seguirà el procediment descrit fins a exhaurir la 
partida pressupostària segons cada cas.

13. Reclamacions i silenci administratiu

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

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

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

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

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

15. Compactació

1. El centre escolar i/o els equips de serveis socials poden estudiar i acordar per escrit i de forma 
degudament justificada que algun dels beneficiaris d'ajuda de menjador facin ús compactat de l'ajuda 
de menjador per a 3 o 4 dies a la setmana. Caldrà trametre prèviament certificació de l'acord amb 
especificació dels alumnes i pels dies i període que correspondrà la compactació en cada cas. Els 
tutors dels beneficiaris també hauran de signar document de conformitat d'acceptació de les 
condicions de compactació que, per norma general s’especificarà per 3 dies a la setmana. 

2. El centre escolar i/o els equips de serveis socials tramitaran la informació respecte els alumnes que 
tenen aprovada la compactació i adjuntarà còpia de l'acceptació per part del tutor legal.

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

16. Protecció de dades

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

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

17. Control

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

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

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

19. Inspecció i revocació

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

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

20. Base addicional

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

21. Modificacions de les bases

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

22. Terminis de tramitació

El calendari de tramitacions de les ajudes individuals de transport per al curs 2016/17 serà el següent:

- 13 de maig de 2016: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.
- 29 de juliol: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts individuals de menjador i
transport i tramesa de les resolucions a les escoles i interessats.
- 30 de setembre de 2016: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.
- 25 de novembre de 2016: resolució noves peticions.
- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2017 s’aniran resolent les reclamacions i 
peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació d’aquests ajuts dependrà sempre de 
la disponibilitat pressupostària. 

Santa Coloma de Farners, 23 de febrer de 2016
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ANNEX (Dades aplicades en base  a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya –IRSC- del 
2015)

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

Membres de la unitat familiar (MUF) Renda familiar anual

2        5.780,64 € 

3        6.780,64 € 

4        7.780,64 € 

5        8.780,64 € 

6        9.780,64 € 

7     10.780,64 € 

8     11.780,64 € 

9     12.780,64 € 

10     13.780,64 € 

11     14.780,64 € 

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

Membres de la unitat familiar (MUF) Renda familiar 
màxima anual

2 8.967,73 €

3 9.967,73 €

4 10.967,73 €

5 11.967,73 €

6 12.967,73 €

7 13.967,73 €

8 14.967,73 €

9 15.967,73 €

10 16.967,73 €

11 17.967,73 €
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Taula de llindar de renda 3 (límit màxim per poder accedir als ajuts):

Membres de la unitat familiar (MUF) RENDA LÍMIT anual

2         13.451,60 € 

3         14.951,60 € 

4         16.451,60 € 

5         17.951,60 € 

6         19.451,60 € 

7         20.951,60 € 

8         22.451,60 € 

9         23.951,60 € 

10         25.451,60 € 

11         26.951,60 € 

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

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

3.3 Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 
2016/2017 (PRP2016/66)

Exp. núm.: 2016/212   

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva per delegació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya duu a terme la gestió dels ajuts de transport escolar col.lectiu. Cada curs cal actualitzar 
l’ordenança que regula la concessió d’aquestes ajudes d’acord amb les previsions i calendari escolar. 
També cal utilitzar els barems de concessió d’acord amb els increments del nivell de vida. Des del 
Departament d’Ensenyament han suggerit l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir 
continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells de Catalunya. D’acord amb la proposta que ens 
ha passat del departament hem eleborat les bases annexes.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix a l’article 17 que les bases 
reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de les bases 
d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança especifica per les diferents modalitats de subvencions.
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Acords

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

Primer.- Aprovar en caràcter inicial l’ordenança reguladora de les bases dels ajuts de transport 
escolar col·lectiu per al curs 2016/2017 que s’annexen i que inclouen les propostes fetes pel 
Departament d’Ensenyament.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació i establir un 
període d’exposició pública de 30 dies a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions, els suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si 
aquestes no es presenten aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre. Un cop 
hagi esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de la ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província.

Tercer.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar col.lectiu per 
atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats als alumnes d’ensenyaments obligatoris i 
d’educació infantil de segon cicle, als qual no correspongui la gratuïtat d’aquest servei i estiguin 
escolaritzats en centres docents públics i concertats a la comarca de la Selva, pel curs 2016/2017. En 
el cas de presentar-se reclamacions contra el contingut de les normatives, es suspendrà 
temporalment el període de presentació el temps necessari per a la seva resolució.

ANNEX

Ordenança reguladora de les bases que regiran la convocatòria de subvencions destinades a 
ajuts de transport escolar col.lectiu per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al 
curs escolar 2016/2017, per a l’alumnat de centres escolars públics i centres escolars privats 
concertats a la comarca de la Selva.

1. Objecte

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts de transport als alumnes escolaritzats en 
ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil en centres docents públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament, o concertats de  la comarca de la Selva, que facin ús del 
transport escolar i als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, per al curs escolar 2016/2017.

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes establertes en la legislació vigent o en 
aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència 
competitiva.

2. Beneficiaris i requisits

2.1. Podran ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats per al curs 2016-2017 en 
ensenyaments obligatoris i educació infantil en centres docents públics de titularitat del Departament 
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d’Educació, i privats concertats de la comarca de la Selva, als quals no correspongui la gratuïtat del 
servei de tranpsort escolar.

2.2. Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:

a) Podran sol•licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l’alumnat al qual es 
refereix l’apartat anterior.

b) Els alumnes hauran de ser usuari del transport escolar no obligatori

c) Podran gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres 
administracions públiques o ens públics o privats. En cap cas, l’import dels ajuts concurrents 
no pot superar el cost de la despesa realitzada.
d) Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui 
ser requerida pels òrgans de control de l’Administració.

e) Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no 
cal acreditar el compliment dels requisits establerts  a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

3. Procediment de tramitació de sol·licituds 

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

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

3.3 El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal, incloses 
les que presentin els centres escolars, s’inicia l’endemà de la seva publicació al BOP i finalitza el 13 
de maig de 2016. 

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

4. Sol·licituds i documentació

4.1 Documentació obligatòria:

Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la documentació obligatòria 
següent:
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Model de sol·licitud individual. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats, 
degudament omplerts i signats. Cada família presentarà una sol·licitud única pel nombre de germans 
escolaritzats al mateix centre escolar. 

Relació de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i 
NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a 
l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, o a altres administracions per a 
informació relacionada amb aquesta convocatòria.

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

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

Correu electrònic al qual cal trametre la resolució de la petició

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

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

4.2 Documentació complementària: 

4.2.1 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estiguessin rebent, a l’exercici 2015, 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent 
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos, com pot ser:

Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, en què 
consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.

Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu corresponent a l’exercici 
2015.

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia corresponent a 
l’exercici 2015.
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Les persones que rebin l’ajut del lloguer: certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en 
concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius 
residencials, si s’escau.

Conveni o sentència de divorci, si s'escau.

Altres (especificar i documentar convenientment).

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

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

Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant el carnet vigent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observades en l'infant: 

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

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

Observades en la família: 

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

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

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

Per situació de risc social greu: 

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

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

5. Esmena de la sol·licitud

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

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

6. Càlcul de la renda familiar de l’exercici 2015

Es consideren membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de 
la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que 
convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al 
mateix domicili que els anteriors amb el volant municipal corresponent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no 
convisqui amb el sol·licitant de la beca segons el volant de convivència. No obstant això, tindrà la 
consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la 
renda de la qual s’inclourà en el còmput de la renda familiar. 

Es valorarà la renda anual neta de la unitat familiar de l’exercici 2015. Aquesta renda anual s’obtindrà 
per agregació de les rendes de l’exercici 2015 de cada un dels membres computables de la família 
que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els 
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net 
negatiu de rendiments de capital mobiliari de  2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable 
de l’estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no 
hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el 
procediment descrit anteriorment.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estigués rebent a l’exercici 2015 qualsevol 
tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, es tindrà en compte l’import percebut anual 
a l’exercici 2015 (com ara poden ser: PIRMI, i/o altres pensions no contributives).

6.1. Deduccions

A efectes de la determinació de la renda a què es refereix els paràgrafs anteriors, es dedueix el 50 % 
dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels 
sustentadors principals.
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Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o el més 
proper al domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres 
proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació 
secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per a la 
Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per 
manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

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

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

Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiar amb un volum de negoci no 
superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la 
unitat familiar.

Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots 
els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues 
patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes 
per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de 
emancipació, no superi 1.700,00 €

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis en 
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa 
de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2015.

La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la 
unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 €. En el cas d’immobles en 
què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 
de desembre de 2003, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió 
sigui posterior al 31 de desembre de 2003, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients 
següents:

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2011.
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Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014

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

7.  Criteris de puntuació

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

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

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

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

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

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

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

8. Valoració de situacions socials específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l’agregació 
dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran 
d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent.

Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punt.

Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

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

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

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

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

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

Valoració per part dels serveis socials.

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

Situació de risc social, 10 punts.

Situació de risc social greu, 15 punts.

9.  Llindars de renda

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

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

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

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

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

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

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

(Veure Annex)

10. Situacions sobrevingudes 

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

Nova matrícula.

Casos de serveis socials degudament motivats.

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

11. Motius de denegació

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

Falta de l’original del volant de convivència.

No aportar còpia del NIE/NIF vigent de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat a 31 de 
desembre de 2015.

Tenir atorgada una gratuïtat de transport  escolar.

Superar la renda límit anual.

Documentació requerida no aportada.

La sol·licitud no s’ajusta a les bases de la convocatòria.
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12. Atorgament i notificació de les ajudes

Quantia dels ajuts

12.1 L’import total destinat als ajuts a la comarca de la Selva serà limitat per la partida pressupostària 
vinculada a l’addenda del conveni amb el Departament d’Educació i a les aportacions dels 
ajuntaments amb transport escolar no obligatori.

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

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

12.4 La presidència del Consell Comarcal de la Selva té la facultat de resoldre aquesta convocatòria, 
prèvia valoració efectuada per una comissió de valoració de l'àrea d’educació designada pel 
president, que presentarà una proposta de concessió dels ajuts, d'acord amb les puntuacions i 
barems que s'esmenten en aquestes bases. La Resolució de Presidència resoldrà les sol·licituds 
atorgades amb especificació de l'import de l'ajuda i les denegades amb la motivació corresponent.

Segons el nombre de punts assolits d’acord als barems esmentats, es concediran les ajudes amb els 
imports que dependran del nombre de peticions i de l’import destinat a beques. 

12.5 Abans que transcorrin quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució, la 
presidència del consell Comarcal dictarà resolució definitiva d’atorgament dels esmentats ajuts.

L’esmentada resolució, que es facilitarà via e-seu als serveis socials, ajuntaments i centres afectats, 
inclourà l’alumnat, per centres, que resulti adjudicatari d’un ajut amb l'import adjudicat i la relació de 
l'alumnat al qual li sigui denegat l’ajut per no haver assolit una valoració de mèrits que li permeti 
obtenir l’ajut. 

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada 
a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal i de les escoles i serà comunicada personalment als 
correus electrònics facilitats pels peticionaris. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de 
conformitat amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

12.6 En els casos de reclamacions o peticions fora del primer termini, la beca tindrà els efectes 
d’aplicació a partir del dia que especifiqui la resolució.

12.7 Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar la informació requerida pels òrgans de control 
de l’Administració. 
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12.8. Els ajuts atorgats seran revocats totalment o parcialment, quan es detecti que en la seva 
concessió va concórrer l’ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades.

13. Reclamacions i silenci administratiu

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

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

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

14. Protecció de dades

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

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

15. Control

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

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

16. Acceptació de les bases

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

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

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

18. Base addicional

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

19. Modificacions de les bases

Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l’àmbit de la seva competència pugui 
determinar el Departament d’Ensenyament, de conformitat amb el que disposa el Decret 161/96, de 
14 de maig.

20. Terminis de tramitació

El calendari de tramitacions de les ajudes de transport col·lectiu per al curs 2016/17 serà el següent:

- 13 de maig de 2016: data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts.

- 29 de juliol de 2016: resolució des del Consell Comarcal dels ajuts de  transport i tramesa de les 
resolucions a les escoles i interessats.

- 30 de setembre de 2016: data límit de recepció de reclamacions i noves peticions.

- 25 de novembre de 2016: resolució noves peticions.

- Puntualment, a final del mes de gener, març i maig de 2017 s’aniran resolent les reclamacions i 
peticions que es presentin amb caràcter extraordinari; la dotació d’aquests ajuts dependrà sempre de 
la disponibilitat pressupostària. 

Santa Coloma de Farners, 23 de febrer de 2016

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 6c2552f602524429986b4ec171b6d8b0001

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

Metadades Classificador:Ordre del dia  -

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=6c2552f602524429986b4ec171b6d8b0001


Pàgina77
Exp. núm.: 2016/207

ANNEX (Dades aplicades en base  a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya –IRSC- del 
2015)

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

Membres de la unitat familiar (MUF) Renda familiar anual

2        5.780,64 € 
3        6.780,64 € 
4        7.780,64 € 
5        8.780,64 € 
6        9.780,64 € 
7     10.780,64 € 
8     11.780,64 € 

9     12.780,64 € 

10     13.780,64 € 

11     14.780,64 € 

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

Membres de la unitat familiar (MUF) Renda familiar 
màxima anual

2 8.967,73 €
3 9.967,73 €
4 10.967,73 €
5 11.967,73 €
6 12.967,73 €
7 13.967,73 €
8 14.967,73 €

9 15.967,73 €

10 16.967,73 €

11 17.967,73 €
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Taula de llindar de renda 3 (límit màxim per poder accedir als ajuts):

Membres de la unitat familiar (MUF) RENDA LÍMIT anual

2         13.451,60 € 
3         14.951,60 € 
4         16.451,60 € 
5         17.951,60 € 
6         19.451,60 € 
7         20.951,60 € 
8         22.451,60 € 

9         23.951,60 € 

10         25.451,60 € 

11         26.951,60 € 

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

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

3.4 Aprovació provisional de l'establiment de l’ordenança fiscal P01 i P02 del Patronat del 
Castell de Montsoriu (PRP2016/62)

Aquesta proposta ha estat informada favorablement pel Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de març 
de 2016.
 
Exp. núm.: 2015/749   

Antecedents

El patronat el Castell de Montsoriu va aprovar en la seva reunió del mes de desembre de 2015 els 
preus de les visites que s’efectuen al castell de Montsoriu, incloses les visites escolars, i l’inici dels 
tràmits per a la gestió de la botiga que es vol ubicar en el nou edifici de serveis, en la qual s’oferiran 
productes medievals, llibres i altres productes de merxandatge.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

Primer.- Aprovar provisionalment la creació de les noves Ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:

-     Ordenança fiscal núm. P-01 CM: Preu públic per les entrades al castell de Montsoriu
- Ordenança fiscal núm.P-02 CM: Preu públic per la venda de productes de marxandatge al 

Castell de Montsoriu

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

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

Quart.- Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals, seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les modificacions aprovades. 

ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES CASTELL DE MONTSORIU

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-01 CM PREU PÚBLIC ENTRADES AL CASTELL DE MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de Montsoriu estableix el 
preu públic per les entrades a la visita, amb o sense guia, al Castell de Montsoriu.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol persona que sol·liciti la visita al Castell de Montsoriu. 

Article 3. Quantia

Concepte Visita guiada Visita sense guia Grup de més de 20 
pax

General adult 6,00 € 5,00 € Aplicar descompte 
del 20%

Majors de 65 anys 4,00 € 3,00 € -
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Joves de 13 a 25 anys 4,00 € 3,00 € -

Estudiants 4,00 € 3,00 € -

Docents 5,00 € 4,00 € Aplicar descompte 
del 20%

Membres del club súper 
3

Gratuïta Gratuïta -

Club del subscriptor El 
Punt Avui

2 entrades al preu d’1 2 entrades al preu d’1 -

Club La Vanguardia 2 entrades al preu d’1 2 entrades al preu d’1 -

Grups escolars 
(gestionats pel MEMGA)

1,00 € / alumne. 
Professors, gratuït

No s’escau Escoles de la Selva, 
gratuït

Article 4. Pagament

El pagament es podrà fer efectuar en metàl·lic a la mateixa entrada del recinte del Castell o bé per 
mitjà de targeta de crèdit a través de la pàgina web del Castell.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, la visita al Castell no es pugui efectuar, 
procedirà la devolució de l’import corresponent.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de 
taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el día següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o derogació 
expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-02 CM PREU PÚBLIC VENDA PRODUCTES MERXANDATGE  AL 
CASTELL DE MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de Montsoriu estableix el 
preu públic per la venda de llibres, productes medievals i productes de marxandatge en general al 
Castell de Montsoriu.
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Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol persona que vulgui adquirir els productes de marxandatge del 
Castell de Montsoriu. 

Article 3. Quantia

Llibres i edicions PVP (IVA inclòs) IVA 
aplicable

Conte Bruixa Guilleuma 6,00 € 4%

Conte Combat Arbúcies 6,00 € 4%

Conte El setge de Montsoriu 6,00 € 4%

Conte Serrallonga 6,00 € 4%

Altres contes col·lecció 6,00 € 4%

Llibre Combat d’Arbúcies 22,00 € 4%

Posagots ACM 1,00 € 4%

Llibre Castell de Montsoriu 14,00 € 4%

Productes medievals i marxandatge Model PVP (IVA 
inclòs) IVA aplicable

Daga black 35 CMS 6,00 € 21%
Espasa s black 50 CMS 7,00 € 21%
Espada 2 manos excalibur 110 CMS 10,00 € 21%
Ballesta s rustik (inclou 2 fletxes)  15,00 € 21%
Fletxa ballesta s rustik  1,50 € 21%
Arc forat m (inclou 2 fletxes) 95 CMS 16,00 € 21%
Fletxa arm m extra (punta goma) 50 CMS 2,00 € 21%
Tiraxines 22 CMS 5,00 € 21%
Rscut kamelot l senyera 40x29 CMS 14,00 € 21%
Rscut kamelot l groc drac amb vescomtat de 
cabrera

40x29 CMS
14,00 €

21%

Tunica vermella S: 3-4 ANYS             11,00 € 21%
Escut: groc - negre M: 5-8 ANYS       12,00 € 21%
Vescomtat de cabrera L: 9-12 ANYS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "verda" + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "vermella"  + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda "marro-verd" +  vde c 30 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda   "grana"  + v de c 30 CMS 12,00 € 21%
Casc templer  12,00 € 21%
Casc simple  9,00 € 21%
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Tiara trenada (varis colors)  5,00 € 21%
Vareta màgica 5,00 € 21%
Vareta magica feltra i cascabell  6,00 € 21%
Bloc notes 60 fulls ANAK 3888 4,00 € 21%
Bloc notes amb boli concern 3041 5,00 € 21%
Bolígraf zonet 3523 2,00 € 21%
Bolígraf Buke 4366 2,00 € 21%
Bolígraf Ethic 3529 2,00 € 21%
Llapis togi 4173 1,00 € 21%
Bossa negra bossa nox 4170 2,00 € 21%
Motxilla negra motxilla hera 4049 4,00 € 21%
Lanyard negre lanyard neck 8780 2,00 € 21%
Tassa mug loom 9464 6,00 € 21%

Tshirt 150 grams
samarreta premium 
4481 12,00 €

21%

Barret de palla barret vita 8086 8,00 € 21%
Gorra de coto gorra konlun3957 6,00 € 21%
Paraigua negre paraigua monsum 3373 9,00 € 21%

Article 4. Pagament

El pagament es farà efectiu en el moment de rebre el producte de marxandatge.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de 
taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o derogació 
expressa.
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3.5 Modificació del responsable del contracte de menjador esoclar (3a modificació) 
(PRP2016/44)

Exp. núm.: 2012/1368   

Antecedents

El Ple del Consell Comarcal celebrat en data 18 de juny de 2013 va adjudicar el contracte de 
concessió administrativa de menjador escolar a la comarca de la Selva i posteriorment el dia 27 de 
juny de 2013 es va signar el contracte corresponent.

La Resolució de Presidència 2014P204 de 27 d’octubre de 2014 va acordar adscriure el Servei 
d’Ensenyament i Cultura al Departament de Serveis a la Ciutadania.

El Ple del Consell Comarcal celebrat en data 16 de desembre de 2014 va acordar la modificació de la 
clàusula setena del contracte designant al cap del Departament de Serveis a la Ciutadania, Sr. Joan 
Busquets Biarnes, com a responsable del contracte. 

Per Resolució de Presidència núm. 2015P275 s’ha aprovat un nou organigrama pel qual es 
redistribueixen els serveis prestats pel Consell Comarcal de la Selva.

Per Resolució de Presidència núm. 2016P32 s’ha aprovat l’estructura departamental del Consell 
Comarcal i l’adscripció de treballadors a cada departament.

Fruit d’aquests canvis a nivell organitzatiu del Consell Comarcal de la Selva es fa necessari modificar 
el responsable del contracte de concessió administrativa de menjador escolar, donat que el cap del 
Departament de Serveis a la Ciutadania, departament on s’adscriu la unitat d’ensenyament, és el Sr. 
Jordi Solà Carós.

Acords

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

Primer.- Modificar la clàusula setena del contracte de concessió administrativa de menjador escolar 
signat en data 27 de juny de 2013 d’acord al següent text literal:

Setena.- Per part del Consell Comarcal de la Selva es designa al Sr. Jordi Solà Carós com a 
responsable del contracte, el qual serà el representant del Consell Comarcal davant del contractista.

Segon.- Comunicar-ho a l’empresa concessionària del servei, a l’anterior responsable i al nou 
responsable del contracte.
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3.6  Ratificació de la modificació dels Estatuts Socials del Consorci per la Normalització 
Lingüística (PRP2016/41)

Exp. núm.: 2016/70   

Antecedents
Els Estatuts del Consorci per la normalització lingüística (CPNL) varen ser aprovats pel Consell 
Executiu de la Generalitat en sessions de 3 i 11 d’octubre de 1988. 

El Ple del Consorci per a la normalització lingüística en data 8 de maig de 2015 va aprovar per 
unanimitat la modificació de diversos articles dels seus Estatuts per tal d’adequar-los a les 
disposicions de la Llei 27/2013 de 27 desembre (LRSAL) i a la Llei 15/2014 de 16 setembre de 
racionalització del sector públic i la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

Aquests acords van ser aprovats també per Acord de Govern de la Generalitat 133/2015 de 4 d’agost 
i es van publicar en el DOGC núm 6929 de 6-08-2015.

En data 18 de gener de 2016 es va notificar aquest acord als governs locals adherits al CPNL entre 
ells al Consell Comarcal de la Selva com a Ens consorciat.

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 modificats del Consorci per la normalització lingüística i publicats en el DOGC 6929 de 6 
d’agost de 2015.

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 
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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 al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels acords següents:

Primer.- RATIFICAR íntegrament el contingut dels articles modificats corresponents als Estatuts 
Socials del Consorci per a la Normalització Lingüística d’acord al text publicat en el DOGC 6929 de 6 
d’agost de 2015 (pàgines 1-2-5-6/11) i que han estat aprovats definitivament pel Ple del mateix.

Segon.- COMUNICAR-HO al Consorci per la normalització lingüística pel seu coneixement i efectes 
procedents.

Tercer.- FACULTAR al president del Consell Comarcal per a l’execució i formalització dels presents 
acords.

3.7 Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016 (PRP2016/74)

Exp. núm.: 2015/868   

Antecedents

El ple de 22 de desembre de 2015 va aprovar inicialment la RLLT per a l’any 2016. Aquest acord va 
ser publicat al BOP i sotmès a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l’expedient. 

Així mateix, va ser notificat i exposat personalment a tots els treballadors del Consell Comarcal de la 
Selva als efectes que els interessats poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions convenients, 
havent-se presentat un total de 81 al·legacions per part dels treballadors. 

E Ple disposa del termini d’un mes per a contestar les al·legacions i aprovar definitivament la RLLT 
per a l’any 2016. 

Fonaments de dret

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

La Legislació aplicable és la següent:
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- 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. 

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. 
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 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 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. 
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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.- Resoldre les al·legacions tal i com consta a l’Annex Número 1, incorporat a l’expedient, i que 
conté totes les contestacions a les al·legacions presentades. 

Segon.- Aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal de la Selva, 
incorporant aquelles previsions que s’han estimat en el tràmit d’audiència, de conformitat amb el 
contingut de la Memòria adjuntada a l’Annex Número 2, incorporat a l’expedient.

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).
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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.

Quart.- Publicar aquest acord al BOP, i notificar personalment a tots els reclamants la resolució de les 
al·legacions presentades. 

4. Propostes Urgents

5. Mocions

5.1  Moció de suport a la millora del servei ferroviari a l'estació de Riells i Breda (PRP2016/68)

Exp. núm.: 2016/226

Antecedents

El dia 25 de febrer, amb registre d’entrada núm. 643, Independents per Riells i Viabrea PSC-CP ha 
entrat una petició, redactada en els termes següents:

“MILLORA DEL SERVEI FERROVIARI A L’ESTACIÓ DE RIELLS-BREDA

El transport públic a la nostra comarca, la Selva Sud, és una assignatura pendent que cal resoldre 
urgentment.

Actualment els trens que s’aturen a l’estació de Riells-Viabrea-Breda cada dues hores és totalment 
insuficient i no donen cobertura necessària als 11.000 habitants que hi viuen a menys de 3 km de 
l’estació en el cercle comprenent Riells, La Batllòria, Breda, Sant Feliu de Buixalleu i Gualba. A tot 
això, cal afegir-hi els viatgers potencials i per tant la necessitat d’un servei de qualitat, als voltants 
dels parcs del Montseny i del corredor del Montnegre, el castell de Montsoriu i també el 
desenvolupament de la marca de la Biosfera, que varen rebre els municipis de Riells, Breda i Gualba 
l’any 2014, com a conseqüència de la revisió del conveni amb UNESCO.

L’any 2014, el PSC-Riells i Viabrea, essent en aquell moment al govern municipal juntament amb 
ERC, demana una reunió amb el Director General de Transports de la Generalitat de Catalunya, 
promoguda per la situació d’atur del municipi –amb una taxa d’atur d’aproximadament 23%- i la 
conveniència de promoure econòmicament la comarca de la Selva-Sur. Llavors, les nostres propostes 
com Ajuntament van ser les següents:

- Traslladar a Riells-Viabrea l’inici del camí dels trens en direcció a Barcelona situat a Sant 
Celoni, aprofitant l’avantatge de la possibilitat d’aparcament que ofereixen les andanes de 
l’estació auxiliars.

- Millorar el servei actual amb parada dels trens regionals i de mitja distància en l’estació de 
Riells-Breda.

- Obrir una oficina de Turisme i d’informació sobre parc del Montseny i el castell de Montsoriu 
als nous equipaments construïts per ADIF entre 2011 i 2013, per donar un impuls a la 
promoció econòmica de la comarca.
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- Enllaç estació Breda-Riells amb el Parc del Montseny, el castell de Montsoriu a través d’un 
bus turístic.

- Habilitar un sistema de lloguer de bicicletes a l’estació com a part d’un servei de les rutes del 
Parc del Montseny.

- Crear una trajectòria conjunta de passejades a cavall a través del Parc del Montseny amb les 
quatre hípiques de Riells i Breda.

La Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya va veure factible la proposta que 
varem presentar. El govern considera la població de Barcelona i de les comarques com un gran 
potencial per a la promoció del Parc i vinculen l’èxit d’aquesta actuació amb una millora del transport 
ferroviari a la comarca. Al mateix temps, la Direcció General entén que la promoció econòmica 
requereix la defensa del projecte, sol·licitant un informe tècnic.

Després dels anys 2014 i 2015 encara no hi ha cap notícia de la gestió d’aquest informe.

És per això que el nostre grup, donada la urgent necessitat per a la promoció, així com el conseqüent 
impuls al desenvolupament i promoció econòmica de la comarca, va començar una campanya de 
reivindicació del projecte d’estació.

Fins avui, hem recollit 1.280 signatures de veïns i visitants del mercat de Riells i Viabrea que 
reivindiquen la millora del servei ferroviari a l’estació de Riells-Breda.

Per aquest motiu, lliurem aquestes signatures al Consell Comarcal de la Selva i als ajuntaments de 
Riells i Breda per tal que es resolgui, de forma coordinada i conjunta entre administracions, el dèficit 
de transport ferroviari que afecta als nostres municipis.”

Acords

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

Primer. Donar suport a la petició d’augment en la freqüència dels itineraris del servei ferroviari a 
l’estació de Riells-Breda, així com a la resta d’estacions de la comarca que es troben en la mateixa 
situació (Hostalric i Riudellots de la Selva).

Segon. Trametre aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Renfe i ADIF.

6. Precs i preguntes
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