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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Identificació de la sessió
Núm.: PLE2016/2
Caràcter: Ordinària
Data: 21 de juny de 2016
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Joaquim Torrecillas Carreras (CiU), conseller portaveu
Olga Guillem Pujol (CiU), consellera
Maria Àngela Cuatrecasas Gomis (CiU), consellera
Albert Robert Ribot (CiU), consellera
Joel Comas Basté (CiU), conseller
Carles Roca Pou (CiU), conseller
Antoni Guinó Bou (CiU), conseller
Joan Antoni Hervias Chirosa (CiU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CiU), conseller
Joaquim Bohils Cuberta (CiU), conseller
Pere Mas Gispert (CiU), conseller
Pere Garriga Solà (IdSELVA), conseller portaveu
Francesc Josep Nadal Alonso (IdSELVA), conseller
Raquel Reyner Barraca (IdSELVA), consellera
Joaquim Vivas Vidal (IdSELVA), conseller
Martí Nogué Selva (IdSELVA), conseller
Àngel Canosa Fernández (ERC-AM), conseller portaveu
Marc Garcia Nadal (ERC-AM), conseller
Isabel Lozano Ruiz (ERC-AM), consellera
Joan Pou Lucea (ERC-AM), conseller
Lluís Tubau Isern (ERC-AM), conseller
Narcís Pou Martí (ERC-AM), conseller
Ester Soms Pagespetit (ERC-AM), consellera
Paula Tubert Casals (ERC-AM), consellera
Manel Roqueta Casalprim (PSC-CP), conseller portaveu
José Fernández Celada (PSC-CP), conseller
Jesús Becerra Ramírez (PSC-CP), conseller
Maria Dolors Rubio Castillo (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E), 
consellera portaveu
José Antonio Rodríguez Gragera (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-
E), conseller
Sylvia Dinorah Barragan Sacco (CUP-PA), consellera portaveu
Jordi Hernández Garcia (C’s), conseller portaveu
Salvador Tordera Pérez (PP), conseller portaveu

S’excusen:

Intervé com a secretària la Sra. Marta Llorens Ferrer, amb l’assistència de l’interventor, Sr. Francesc Armengol 
Aymerich, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Martí Pujals Castelló

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

- PLE2016/1 Ordinària de 15/03/2016

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple
2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència
2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència
2.4 Dació de comptes de sentències judicials
2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat
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3. Propostes d’acord
3.1. Aprovació de Reglament Orgànic Comarcal (PRP2016/168)
3.2. Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència 
del Consell Comarcal de la Selva. (PRP2016/162)
3.3. Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i 
neteja de platges. (PRP2016/187)
3.4. Aprovació de la modificació del reglament del Transport Adaptat del Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/169)
3.5. Aprovació de la ordenança reguladora de les bases i la convocatòria per a la subvenció a persones 
emprenedores en el marc del Programa Salut i Crisi (PRP2016/189)
3.6. Aprovació de la ordenança reguladora de les bases i la convocatòria per a la subvenció a les AMPA 
de les escoles que disposen de servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/190)
3.7. Modificació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2016/2017 (PRP2016/181)
3.8. Modificació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 2016/2017 
(PRP2016/182)
3.9. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals P-02 CM: Preu públic per la venda 
de productes al Castell i P-04: preu públic per al transport escolar del CCS (PRP2016/179)
3.10. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2015 (PRP2016/180)
3.11. Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa 
núm. 1/2016 (PRP2016/188)
3.12. Substitució d’un membre de la Comissió Especial de Comptes representant del grup polític CIU 
(Legislatura 2015-2019) (PRP2016/166)
3.13. Aprovació de la creació de diversos fitxers de dades personals titularitat del CCS: fitxer usuaris PLIC 
i fitxer Borsa de Traducció i modificació del fitxer d’usuaris formació Benestar social (PRP2016/171)
3.14. Resolució de diversos recursos de reposició interposats contra l'acord de Ple de 15 de març de 
2016, d'aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016 (PRP2016/192)
3.15. Ratificació de la proposta de ratificació de les Modificacions als Estatuts de SUMAR Empresa 
d’acció social S.L.  (PRP2016/159)
3.16. Acceptació de la dimissió del conseller Sr. Joaquim Bohils i Cuberta (PRP2016/191)
3.17. Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Isabel Lozano Ruiz (PRP2016/194)

4. Propostes Urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes

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

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

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

- PLE2016/1 Ordinària de 15/03/2016

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats
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2. SUPERVISIÓ ÒRGANS DE GOVERN

2.1 Dació de compte dels acords de la Comissió de Permanent del Ple

El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple següents:

CPPLE2016/5 Ordinària de 1 de març de 2016
1.1 Aprovació de l'expedient del contracte de servei d'auditoria econòmica-financera i de control de la legalitat 
del servei de menjador prestat per al concessionària del Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/38)
1.2. Aprovació de l'expedient del contracte de servei per a l'assessorament jurídic i suport a Secretaria del 
Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/39)
1.3. Modificació del responsable del contracte anticipat de servei per a la gestió de la Unitat d'Escolarització 
Compartida (UEC) de Blanes, curs 2015-2016 (PRP2016/42)
1.4. Aprovació de l'addenda al conveni d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm, el Consell 
Comarcal de la Selva i SUMAR Empresa d’Acció Social S.L., per a la gestió del servei de residència de gent 
gran de dia de Sant Hilari Sacalm (PRP2016/40)
1.5. Acceptar la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de formació d'un tram de carril bici entre 
el camí de Can Brugada i la A2, a Riudellots de la Selva (PRP2016/47)
1.6. Acceptar la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de pavimentació dels accessos i 
ordenació dels entorns del centre de serveis per a la gent gran "el lliri blau", a Riudellots de la Selva 
(PRP2016/48)
1.7. Acceptar l'encàrrec d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de Lloret de Mar en matèria 
d'arquitectura (informe d'obres majors) (PRP2016/50)
1.8. Acceptar l'encàrrec d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de Lloret de Mar en 
matèria d'arquitectura tècnica (informe i revisió de primeres ocupacions i devolució de fiances) 
(PRP2016/51)
1.9. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per a carretera de la comarca de la Selva (Serveis de transport de viatgers a la 
demanda telefònica, any 2016) (PRP2016/49)
1.10. Aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, per a la realització d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 
marc del programa “Salut i Crisi” (PRP2016/53)
1.11. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i Fundació 
Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE) per donar suport al servei 
d’assessorament i intermediació de la Xarxa SIO, en el marc del programa Impulsa la Selva 
(PRP2016/54)
1.12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i les “empreses 
col•laboradores” per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa 
“Fem Ocupació per a Joves” regulat per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost (PRP2016/56)
1.13. Aprovar les addendes als Convenis de col•laboració entre Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments de la comarca per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats durant l’any 
2016 (PRP2016/52)
1.14. Aprovar la sol·licitud d'atribució de fons per a l'aplicació de la revisió de preus de contracte als 
sistemes de sanejament de Can Fornaca (TM Riudarenes) i Maçanet Residencial (TM Maçanet de 
la Selva) (PRP2016/46)
1.15. Aprovar els preus nous corresponents per a la realització d'unes actuacions de l'avaluació de 
riscos a la planta de Maçanet Residencial (TM Maçanet Residencial) i aprovar la sol·licitud 
d'atribució de fons per tramitar a l'Agencià Catalana de l'Aigua (PRP2016/55)
1.16. Aprovar l'Encomana a SUMAR S.L. de cursos de formació en llengua catalana, aspectes 
laborals i coneixement de la societat catalana en el marc del reglament d’acollida per l’any 2016, i 
contractació  d’un/a agent d’acollida pels municipis de Tossa de Mar i Anglès (PRP2016/57)
1.17. Ratificació per la Comissió Permanent del ple de la resolució de presidència 2016P41 sobre la 
renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per al 
desenvolupament del programa Treball i Formació regulat per l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de 
juliol. Expedient 2015/PRMI/SPO/0013 (PRP2016/45)
1.18. Aprovació de la convocatòria i bases que regiran el procés de selecció d’un funcionari/ària 
interí/ina mitjançant concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de tècnic mitjà d’administració 
especial adscrit al Departament de Serveis a la Ciutadania (PRP2016/63)
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CPPLE2016/6 Ordinària de 15 de març de 2016

1.1 Aprovació del conveni Marc de col·laboració i el seu annex entre el Consell Comarcal de la 
Selva i <<nom de l'empresa>>, per a l'adquisició d'experiència professional en empreses, en el 
marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació”, regulat per l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost. (PRP2016/80)
1.2Aprovació del conveni de col·laboració amb l'ajuntament d'Amer per a l'aplicació de bestretes del 
servei de recaptació a la compensació de deutes (PRP2016/77)
1.3 Adhesió als acords marc del servei d'assegurances i del servei de mediació d'assegurances del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) (PRP2016/75)
1.4 Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de les polítiques socials en matèria d'habitatge 
a la comarca de la Selva (PRP2016/72)
1.5 Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament d'Arbúcies per a la 
recollida i control dels animals de companyia abandonats i/o perduts (PRP2016/78)
1.6 Donar per tancat el primer any de contracte del servei de transport públic de viatgers per 
carretera a la demanda telefònica a la Selva, adjudicat a la UTE Transports Elèctrics Interurbans 
SA, Companyia de Ferrocarril d'Olot a Girona, SA i Hispano Hilarienca SA. (PRP2016/73)
1.7 Acceptar l'ampliació de l'horari de l'encàrrec d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar en matèria d'enginyeria (activitats, inspeccions i informes) (PRP2016/69)
1.8Acceptar l'encàrrec de revisió i adaptació de la memòria i plànol de delimitació de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i la resta d'instal·lacions afectades per la 
Llei5/2003, al terme municipal de Lloret de Mar (PRP2016/59)
1.9Expedient de revocació de la resolució de data 06/06/2014 (expedient administratiu num. 
01989/2014) en què s'inadmetia a tràmit el recurs interposat contra la provisió de constrenyiment
1.10  Aprovació inicial del Projecte executiu de restauració del Castell de Montsoriu. Fase IV - B7 
(PRP2016/85)
1.11 Compliment del 1r any de contracte administratiu pel servei d'explotació, conservació i 
manteniment dels sistemes de sanejament de les EDARs gestionades pel Consell Comarcal de la 
Selva amb l'empresa CADAGUA, SA (PRP2016/83)
1.12 Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de restauració del Castell de Montsoriu, 
Fase IV-B7 (PRP2016/79)

CPPLE2016/7 Ordinària de 5 d’abril de 2016

1.1Acceptar l'encàrrec de redacció del projecte d'adequació dels accessos a la piscina municipal de 
Riudellots de la Selva (PRP2016/81)
1.2Aprovació del conveni de col·laboració amb l'ajuntament d'Amer per a l'aplicació de bestretes del 
servei de recaptació a la compensació de deutes (PRP2016/86)
1.3Aprovació del conveni Marc de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de <<nom entitat>>, per a la realització d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa “Salut i Crisi” (PRP2016/93)
1.4Aprovació del conveni Marc de col·laboració entre Consell Comarcal de   la Selva i l’entitat 
<<Nom entitat>>, per a la realització d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 
marc del programa “Salut i Crisi” (PRP2016/94)
1.5Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riells i Viabrea per a 
l'assistència tècnica en matèria d'enginyeria (PRP2016/95)
1.6Aprovació del conveni per a la cessió d'ús gratuït d'espais a l'edifici de la seu del Consell 
Comarcal de la Selva a favor del Consorci Ter-Brugent (PRP2016/90)
1.7Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de la Cellera de Ter per a la 
realització d'una prova pilot en matèria de prevenció d'incendis forestals (PRP2016/92)
1.8Sol·licitud de subvenció. Programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic, anualitat 2016, de la Diputació de Girona (PRP2016/96)
1.9Acceptació de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès a favor del Consell Comarcal de la Selva de 
la gestió tributària i recaptatòria de la taxa d'ocupació de la via pública de guals i bústies i caixers 
automàtics (PRP2016/87)
1.10Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Judit Pagespetit Nevado (PRP2016/88)
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1.11Ratificació de la resolució de presidència 2016P64, de 23 de març de 2016, de nomenament 
dels membres de la mesa del contracte d'obres de restauració del Castell de Montsoriu, Fase IV-B7 
(PRP2016/89)
1.12 Correcció d’errada de transcripció del preu de l’Ordenança Fiscal T-13: pel servei de recollida i 
acolliment d’animals abandonats pel municipi de Vidreres (PRP2016/97)

CPPLE2016/8 Ordinària de 19 d’abril de 2016

1.1Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció de 16 administratius/ves adscrits al 
Departament de Gestió Tributària i creació d'una borsa de treball (PRP2016/98)
1.2Acceptar l'encàrrec de redacció de l'actualització del Pla Multirisc del municipi d'Anglès 
(PRP2016/104)
1.3Acceptar l'encàrrec de redacció de la revisió i actualització del Pla Especial i Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del municipi de Vidreres (PRP2016/105) 
1.4Acceptar la redacció del projecte de reforma parcial de la "Casa del Metge" per als serveis 
socials de Benestar Social de l'Ajuntament de Vidreres (PRP2016/106)
1.5Acceptar l'encàrrec de redacció del projecte de reforma de la cruïlla entre els carrers Catalunya, 
Deulofeu, Barcelona i la Plaça de l'Església de Vidreres (PRP2016/107)
1.6Acceptar l'encàrrec d'assessorament tècnic per al servei d'inspecció de les activitats connectades 
a la xarxa de sanejament del Polígon Industrial Can Illus de Brunyola. Any 2016 (PRP2016/110)
1.7Acceptar el conveni entre Consell Comarcal (Servei de Benestar Social) i l’ IES Rafael 
Campalans d’Anglès per a la execució directa de dos cursos d’alfabetització en llengua catalana per 
a persones immigrades,  fins a 31 de desembre de 2016 (PRP2016/114)
1.8 Conveni marc d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments per a la 
col·laboració en el finançament de la piscina terapèutica i el casal adaptat del Centre d'Educació 
Especial Ventijol de Blanes (PRP2016/111)
1.9Compareixença en un procediment contenciós administratiu amb referència al procediment 
abreujat núm. 78/2016 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona interposat per 
BUILDINGCENTER SAU i acceptar l'encàrrec de defensa jurídica (PRP2016/108)
1.10Recurs contenciós administratiu contra la resolució desestimatòria de requeriment previ de 
revocació de la subvenció del programa SUMA’T 2010 (PRP2016/112)
1.11Recurs contenciós administratiu contra la resolució final d’expedient de revocació de la 
subvenció del programa FOAP 2012 (PRP2016/113)
1.12Ratificació de la resolució de presidència 2016P88 de nomenament dels membres de la mesa 
del contracte de servei per l'assessorament jurídic i suport a Secretaria del Consell Comarcal de la 
Selva (PRP2016/109)
1.13Ratificació de la resolució de presidència 2016P77 sobre la modificació del conveni Marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i les entitats participants, per a la realització 
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa “Salut i Crisi” 
(PRP2016/103)
1.14Modificació del contracte de subministrament, sense opció de compra, i manteniment del equips 
d'impressió multifunció,  per a la incorporació de tres equips model B2 (PRP2016/100)
1.15Adjudicació del contracte de servei d'auditoria econòmica-financera i de control de la legalitat 
del servei de menjador prestat per la concessionària del Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/117)
1.16Convocatòria de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona  a presentar a la 
convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març) (PRP2016/121)   
1.17Aprovar definitivament el Projecte Executiu de Restauració del Castell de Montsoriu. Fase IV- 
B7 (PRP2016/120)   
1.18Aprovació de les bases i convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes 
(PRP2016/119)   
Aprovar la sol·licitud d'atribució de recursos en concepte de reposicions i millores urgents en l'àmbit 
del Consell comarcal de la Selva per l'any 2016 (PRP2016/116)

CPPLE2016/9 Ordinària de 3 de maig de 2016

1.1Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/ària interí/na mitjançant 
concurs-oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de gestió tributària adscrit al 
Departament de Gestió Tributària i creació d'una borsa de treball (PRP2016/129)
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1.2Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'enginyers tècnics 
(PRP2016/132)
1.3Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics 
(PRP2016/130)
1.4Conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal de la Selva per a la 
dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d'itineraris saludables (PRP2016/122)
1.5Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, per a 
la redacció del seu Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (PRP2016/128)
1.6Acceptar l'encàrrec de redacció de la revisió de diferents Plans de Protecció Civil del municipi de 
Maçanet de la Selva: INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT, INUNCAT, TRANSCAT i PLASEQCAT (en 
format DUPROCIM) (PRP2016/127)
1.7Aprovar la "Diagnosi de situació del sistema de recollida d'aigües i la proposta de disseny contra 
inundabilitat" i sol·licitar la subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a la seva execució 
(PRP2016/131)
1.8Sol·licitar la subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a la millora de la Planta de 
Compostatge de la Selva (PRP2016/133)
1.9Substitució d'un membre de l’Òrgan Tècnic Comarcal Ambiental (PRP2016/126)
1.10Devolució de fiança a l'adjudicatari del contracte de serveis de consultoria per a l'anàlisi i 
valoració de la corresponent Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/123)
1.11Ratificació de la resolució de presidència 2016P97 d'adjudicació del contracte per les obres de 
restauració del Castell de Montsoriu, FASE IV-B7 (PRP2016/125)
1.12Ratificació de les Modificacions als Estatuts de SUMAR Empresa d'acció social S.L. aprovades 
per la Junta General en sessions de 7 d’octubre i 25 de novembre de 2015 (PRP2016/1)
1.13Aprovar la sol·licitud de canvi de destí de diverses millores incloses en el contracte administratiu 
pel servei d'explotació , conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les EDAR's 
gestionades pel Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/135)
1.14Aprovar el Pla d'Inspecció Comarcal en matèria de residus per al municipi de Blanes durant 
l'any 2016 (PRP2016/138)
1.15Aprovar el Pla d'Inspecció Comarcal en matèria de residus per a l'any 2016 (PRP2016/137)
1.16Delegació de la potestat sancionadora en matèria de residus del municipi de Caldes de 
Malavella a favor del Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/136)

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència:

El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:

2016/195 08/02/2016 Contracte menor pel tractament de la desinsectació i desratització a les 
dependències del magatzem del Consell Comarcal de la Selva i a les 
dependències de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Període Abril 2016-Març 2017

2016/196 08/02/2016 Expedient sancionador contra ECOSILIC, SL per incompliment de les condicions 
d'abocament a la xarxa 

2016/197 10/02/2016 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2016/198 10/02/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000467/2016)

2016/199 11/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. A.P.T.

2016/200 11/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de dependència. D.M.B.

2016/201 11/02/2016 Contracte d'assessorament i manteniment en matèria de protecció de dades 
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(LOPD), en matèria de transparència i administració electrònica. Període de Gener 
de 2016 - Desembre de 2016

2016/202 11/02/2016 Bestreta Ajuntament d'Hostalric

2016/203 11/02/2016 Contractació del Servei de Reforç escolar per a infants entre 6 i 12 anys de 
Massanes, des de gener fins a juny de 2016.

2016/204 12/02/2016 Contracte menor de subministrament de 7 impressores portàtils tèrmiques per a la 
impressió de sancions de trànsit

2016/205 12/02/2016 Contractació de l'advocada Yolanda Vilà Fernández, per a la prestació del servei 
d'assessorament jurídic del SIAD del Consell Comarcal de la Selva per a l'exercici 
2016.

2016/206 15/02/2016 Adquisició de mobiliari d'oficina per a diversos despatxos del Consell Comarcal de 
la Selva: despatx de Promoció del Territori (tècnics i administratius), despatx de 
secretaria (administratius i secretària)i despatx de Recursos Humans.

2016/207 15/02/2016 Adquisició de mobiliari d'oficina pel despatx dels tècnics de Medi Ambient i cadires 
per a diversos despatxos del Consell Comarcal de la Selva.

2016/208 15/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de compostadors 
domèstics per a ús comunitari.

2016/209 15/02/2016 Sol·licitud del permís de compactació de lactància de la Sra. Sandra Campmajó 
Boada

2016/210 15/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de material de classificació 
i càrrega de residus per a les deixalleries de la xarxa comarcal.

2016/211 16/02/2016 Expedient sancionador contra FRISELVA, SA per incompliment dels paràmetres 
d'abocament a la xarxa

2016/212 16/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. J.F.P.

2016/213 16/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. I.Z.M.

2016/214 16/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. N.J.C.

2016/215 16/02/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació professionalitzadora del 
programa Joves per l'Ocupació 2015, especialitat "Operacions bàsiques de 
restaurant i bar". Expedient SOC 001/15/00086

2016/216 16/02/2016 Contracte menor de subministrament de cartells per a les deixalleries de la xarxa 
comarcal.

2016/217 16/02/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació professionalitzadora del 
programa Joves per l'Ocupació 2015, especialitat "Auxiliar de magatzem" 
(carretoner). Expedient SOC 001/15/00086 

2016/218 16/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de taules per a la zona 
d'esbarjo del Parc Mediambiental de la Selva.

2016/219 16/02/2016 Contracte menor de serveis per a impartir la formació professionalitzadora del 
programa Joves per l'Ocupació 2015, especialitat "Auxiliar de magatzem". 
Expedient SOC 001/15/00086 

2016/220 16/02/2016 Contracte menor de subministrament de cartells per a la identificació de les 
deixalleries mòbils de la xarxa comarcal.

2016/221 16/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de mobiliari per a les 
deixalleries de la xarxa comarcal.

2016/222 16/02/2016 Contracte menor de subministrament per a l'adquisició d'una pissarra magnètica 
per a les deixalleries de la xarxa comarcal.

2016/223 17/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. N.M.Q.

2016/224 17/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. A.F.J.

2016/225 17/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. G.C.R.

2016/226 17/02/2016 Aportació econòmica a l’Associació Montseny Guilleries (TOM) per a la realització 
del transport adaptat 2015

2016/227 17/02/2016 Servei de TAD. E.R.M.
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2016/228 17/02/2016 Servei de TAD. J.A.B.Z.

2016/229 17/02/2016 Servei de TAD. C.R.C.

2016/230 17/02/2016 Servei de TAD. A.G.G.

2016/231 17/02/2016 Servei de TAD. C.D.D.

2016/232 17/02/2016 Servei de TAD. A.P.T.

2016/233 17/02/2016 Servei de TAD. G.I.O.

2016/234 17/02/2016 Servei de TAD. A.L.G. i L.B.M.

2016/235 17/02/2016 Servei de TAD. M.C.M.

2016/236 17/02/2016 Servei de TAD. R.R.T.

2016/237 17/02/2016 Servei de TAD. D.V.B.

2016/238 17/02/2016 Servei de TAD. R.V.A.

2016/239 17/02/2016 Servei de TAD. J.T.R.

2016/240 17/02/2016 Servei de TAD. E.R.M.

2016/241 17/02/2016 Servei de TAD. J.C.C.

2016/242 17/02/2016 Servei de TAD. R.C.C.

2016/243 18/02/2016 Sol·licitud de bestreta del Sr. Christian Júdez Díez

2016/244 19/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.N.D.

2016/245 19/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. P.T.V.

2016/246 22/02/2016 Projecte de reforç socioeducatiu a diferents municipis i escoles de la comarca de 
la Selva per a l'any 2016 en execució del cànon ordinari de concessió del servei 
de menjador escolar

2016/247 22/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. E.G.P.

2016/248 22/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. R.F.G.

2016/249 22/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. C.D.D.

2016/250 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.B.C.

2016/251 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.M.M.

2016/252 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.C.O.

2016/253 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.M.A.

2016/254 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.A.J.

2016/255 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. P.P.S.

2016/256 23/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. N.R.R.

2016/257 23/02/2016 Liquidació de drets a favor de l’ajuntament de Blanes respecte als imports de les 
sancions imposades en matèria de residus per a l’any 2015.

2016/258 23/02/2016 Contracte menor de serveis per la prestació de serveis i administració informàtica

2016/259 24/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.R.C.V. 

2016/260 25/02/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.R.M.

2016/261 25/02/2016 Sol·licitud de devolució de les còpies aportades de la Sra. Marta Vidaror en un 
expedient.

2016/262 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003698

2016/263 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003700

2016/264 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003701

2016/265 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003829

2016/266 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003835
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2016/267 25/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003844

2016/268 25/02/2016 Contracte menor de subministrament de termòstats per a la substitució dels 
existents a la seu principal del Consell Comarcal de la Selva. 

2016/269 25/02/2016 Contracte menor de serveis per a la tasca de pintar diversos despatxos i estàncies 
de la seu principal del Consell Comarcal de la Selva.

2016/270 26/02/2016 Aprovació nòmina mes de febrer

2016/271 26/02/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció ( núm. 000829/2016)

2016/272 26/02/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000830/2016)

2016/273 26/02/2016 Inici expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000831/2016)

2016/274 26/02/2016 Contracte menor de serveis per a l'assistència tècnica en l'elaboració d'informes 
de resposta a les al·legacions presentades a la Relació de Llocs de Treball

2016/275 29/02/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.S.M. Correcció d'errors.

2016/276 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003855

2016/277 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003964

2016/278 29/02/2016 Contracte de prestació de serveis per a la prestació d’assessorament jurídic a 
Caldes de Malavella dins el programa SIAD des de 1 de febrer a 31 de juliol de 
2016 

2016/279 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003972

2016/280 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003974

2016/281 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003854

2016/282 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003856

2016/283 29/02/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003973

2016/284 29/02/2016 Contractació dels serveis de supervisió tècnica per als professionals del Servei 
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Selva, per a l'any 2016.

2016/285 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. I.P.A.

2016/286 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.E.F.

2016/287 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.E.C.D.

2016/288 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. B.H.

2016/289 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.C.P.

2016/290 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.B.C.

2016/291 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.J.

2016/292 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.M.

2016/293 01/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.M.D.

2016/294 01/03/2016 Contracte menor per a la realització de tasques de difusió i màrqueting de 
producte en el marc del projecte "Integració del producte agroalimentari local al 
mercat turístic de la comarca de la Selva"

2016/295 01/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. E.T.T.

2016/296 01/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. J.E.F.

2016/297 02/03/2016 Contractació menor del servei d’assessorament jurídic en Llei d’Estrangeria els 
mesos de març a desembre a Vidreres, Sant Hilari Sacalm, Sils i Anglès

2016/298 02/03/2016 Contracte menor de serveis pel suport en l'àmbit del disseny gràfic en tots els 
serveis del Consell Comarcal de la Selva

2016/299 03/03/2016 Contracte menor de serveis de serralleria per a les deixalleries de la xarxa 
comarcal de la Selva.

2016/300 04/03/2016 Retorn de part de la subvenció atorgada corresponent a les despeses no 
executades en el desenvolupament del Programa d'experiència professional per a 
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l'ocupació juvenil a Catalunya, "Joves per l'Ocupació" 2013, expedient JPO-31-
2013

2016/301 04/03/2016 Contracte menor de serveis per a la realització de tasques de capacitació 
professional en el marc del projecte “Integració del producte agroalimentari local al 
mercat turístic de la comarca de la Selva

2016/302 04/03/2016 Servei de TAD. M.C.P.O. - J.M.P.

2016/303 04/03/2016 Servei de TAD. J.A.R.R.L.

2016/304 07/03/2016 Bestreta número 1/2016 a l'Ajuntament de Breda

2016/305 08/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.B.S.

2016/306 08/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.C.B.

2016/307 08/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.V.A.

2016/308 09/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. I.M.P.

2016/309 09/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.C.V.

2016/310 09/03/2016 Retorn del 80% de l'import ingressat de la subvenció, atorgada pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament del projecte "Acondicionament 
de les franges perimetrals, neteja de lleres i recuperació d'espais verds", expedient 
2015/PRMI/SPO/0013/EX02

2016/311 10/03/2016 Ampliació de la jornada laboral de la Sra. Raquel Ruiz Llopart 

2016/312 10/03/2016 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’Ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Gener de 2016

2016/313 10/03/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000040/2015)

2016/314 11/03/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000039/2015)

2016/315 11/03/2016 Sol•licitud de realització de l'excedència per cura de fills de la Sra. Elisabet Gordón 

2016/316 14/03/2016 Bestreta Ajuntament d’Hostalric

2016/317 14/03/2016 Bestreta núm. 1/2016 a l’Ajuntament de Caldes de Malavella

2016/318 14/03/2016 Bestreta Ajuntament d'Arbúcies

2016/319 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.N.J.

2016/320 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.B.Z.

2016/321 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.S.M.S.

2016/322 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.G.L.

2016/323 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.A.M.

2016/324 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.S.

2016/325 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.C.

2016/326 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.O.R.

2016/327 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.J.N.D.

2016/328 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.P.B.

2016/329 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. F.G.Z.

2016/330 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.S.M.

2016/331 14/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.

2016/332 15/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. G.A.V.

2016/333 16/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.J.P.

2016/334 16/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.P.P.

2016/335 16/03/2016 Servei de TAD. A.F.C.

2016/336 16/03/2016 Servei de TAD. D.R.S.
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2016/337 16/03/2016 Servei de TAD. C.E.M.

2016/338 16/03/2016 Servei de TAD. C.C.M.

2016/339 16/03/2016 Servei de TAD. B.C.G.

2016/340 16/03/2016 Servei de TAD. D.M.B.

2016/341 16/03/2016 Servei de TAD. M.C.B.

2016/342 16/03/2016 Servei de TAD. M.M.M.

2016/343 16/03/2016 Servei de TAD. D.C.J.

2016/344 17/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. A.G.V.

2016/345 17/03/2016 Contracte menor de serveis per a la col•locació de tanques perimetrals a la zona 
d'esbarjo del Parc Mediambiental de la Selva

2016/346 17/03/2016 Contracte menor de subministrament de compra de paper SICER pel Servei de 
Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva

2016/347 18/03/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
FRISELVA, SA a Riudellots de la Selva

2016/348 18/03/2016 Servei de TAD. A.L.M.

2016/349 18/03/2016 Servei de TAD. T.T.B.

2016/350 18/03/2016 Servei de TAD. M.G.T.

2016/351 18/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.C.P.P.

2016/352 18/03/2016 Servei d'ajuda a domicili. F.G.C.

2016/353 22/03/2016 Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra 
CERÀMIQUES GRAUPERA, SA de Breda

2016/354 22/03/2016 Aprovació de la nòmina del mes de març

2016/355 22/03/2016 Resolució provisional de gerència d'admesos i exclosos 

2016/356 30/03/2016 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Febrer de 2016

2016/357 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. L.P.S.

2016/358 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. I.G.C.

2016/359 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.C.V.

2016/360 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.P.S.

2016/361 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.J.P.G.

2016/362 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.C.M.

2016/363 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. X.C.M.

2016/364 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.M.A.

2016/365 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.C.B.

2016/366 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. D.M.N.

2016/367 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. C.V.G.

2016/368 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. L.E.M.

2016/369 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.R.C.

2016/370 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.B.

2016/371 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.G.O.

2016/372 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.E.

2016/373 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. F.E.G.

2016/374 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.V.N.
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2016/375 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.H.B.

2016/376 31/03/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.G.L.

2016/377 01/04/2016 Validació de les factures de prestació del servei d’Atenció Domiciliària a 
l’ajuntament d’Arbúcies i del seu pagament. Gener de 2016. Correcció d'errors.

2016/378 01/04/2016 Sol·licitud d'excedència voluntària de la Sra. Maria del Mar Molas Alimany

2016/379 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de Dependència. M.C.G.M.

2016/380 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. de SAD Social a SAD de Dependència. J.L.A.

2016/381 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. N.S.T.

2016/382 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. L.B.F.

2016/383 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.S.F.

2016/384 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. R.R.B.

2016/385 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. A.B.M.

2016/386 01/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.C.V.

2016/387 01/04/2016 Servei de Transport Adaptat. M.A.Z.

2016/388 04/04/2016 Contracte menor de serveis per a la senyalització de la ruta urbana de Sant Bonós 
del municipi de Blanes

2016/389 04/04/2016 Contracte menor de serveis per a l'adquisició de senyals per a la senyalització de 
nous itineraris locals al municipi de Blanes

2016/390 05/04/2016 Resolució de gerència provisional d'admesos i exclosos

2016/391 07/04/2016 Expedient sancionador contra PIELES Y CUEROS PALOMERAS I GAMBÚS, SA 
per incompliment dels paràmetres d'abocament a la xarxa

2016/392 07/04/2016 Expedient sancionador contra ESPORC, SA per incompliment dels paràmetres 
d'abocament a la xarxa 

2016/393 07/04/2016 Bestreta número 4/2016 a l’Ajuntament d’Hostalric

2016/394 07/04/2016 Expedient sancionador contra CAPDEVILA GERMANS, SA per incompliment dels 
paràmetres d'abocament a la xarxa 

2016/395 07/04/2016 Bestreta número 1/2016 a l'Ajuntament de Massanes

2016/396 07/04/2016 Bestreta número 2/2016 Junta de Compensació La Goba

2016/397 07/04/2016 Expedient informatiu respecte a les actuacions succeïdes i sense autorització a la 
torre de les Bruixes del castell de Montsoriu.

2016/398 08/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004408

2016/399 08/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004685

2016/400 08/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004693

2016/401 08/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004695

2016/402 08/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004699

2016/403 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.F.P.

2016/404 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.D.O.

2016/405 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.M.N.C.

2016/406 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.I.V.B.

2016/407 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.B.

2016/408 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.

2016/409 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.Z.

2016/410 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.Z.

2016/411 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.J.C.C.
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2016/412 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.Z.

2016/413 11/04/2016 Sol·licitud de bestreta ordinària de la Sònia Bartolomé Capistrano

2016/414 11/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0004700

2016/415 11/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0005750

2016/416 11/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.C.M.

2016/417 12/04/2016 Repartiment de les bestretes i primer pagament del retorn del cànon per a 
l’exercici 2016

2016/418 12/04/2016 Resolució provisional d'admesos i exclosos

2016/419 13/04/2016 Procediment sancionador contra ANGLÈS TÈXTIL, SA  per incompliment de les 
condicions d’abocament

2016/420 13/04/2016 Bestreta número 4/2016 a l’Ajuntament d’Arbúcies

2016/421 13/04/2016 Procediment sancionador contra ANGLES TÈXTIL, SA per incompliment de les 
condicions d’abocament

2016/422 13/04/2016 Procediment sancionador contra ANGLES TÈXTIL, SA per incompliment de les 
condicions d’abocament

2016/423 13/04/2016 Procediment sancionador contra ESCORXADOR DE BREDA, SL per 
incompliment de les condicions d’abocament

2016/424 14/04/2016 Contracte menor per a l’adjudicació del taller “Mediant T la danza” a les 
urbanitzacions de Vallcanera a Sils, Residencial Park de Maçanet de la Selva i 
Can Solà Gros de Caldes de Malavella en el marc del Pla de desenvolupament 
comunitari

2016/425 14/04/2016 Nomenament dels membres de la mesa del contracte de serveis per 
l'assessorament jurídic i suport a Secretaria del Consell Comarcal de la Selva

2016/426 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. J.B.R.

2016/427 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. A.A.G.

2016/428 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de Dependència. J.M.L.

2016/429 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de Dependència. F.M.G.

2016/430 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. D.M.E.

2016/431 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. F.T.P.

2016/432 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.B.E.B.

2016/433 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. A.E. i R.M.

2016/434 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.J.P.

2016/435 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. M.R.G.B.

2016/436 14/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. V.B.R.

2016/437 14/04/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 000004/2016)

2016/438 14/04/2016 Resolució sense contingut

2016/439 15/04/2016 Servei de TAD. M.C.S.

2016/440 15/04/2016 Servei de TAD. J.M.G.V.

2016/441 15/04/2016 Servei de TAD. A.C.A.

2016/442 15/04/2016 Servei de TAD. J.F.M.

2016/443 15/04/2016 Servei de TAD. M.C.V.

2016/444 15/04/2016 Servei de TAD. C.C.V.

2016/445 15/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0005852

2016/446 15/04/2016 Servei de TAD. M.N.R.

2016/447 15/04/2016 Servei de TAD. F.C.C.
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2016/448 15/04/2016 Servei de TAD. E.A.P.

2016/449 15/04/2016 Servei de TAD. P.C.R.

2016/450 15/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0005853

2016/451 15/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006356

2016/452 15/04/2016 Servei de TAD. M.Y. i R.B.

2016/453 15/04/2016 Servei de TAD. M.V.B.

2016/454 15/04/2016 Indemnització per raó de servei del Sr. Francesc Armengol Aymerich per a 
l'execució de funcions atribuïdes a una categoria superior. 

2016/455 15/04/2016 Contracte menor de servei per a la contractació del servei de conservació i 
manteniment dels equips de l'estació de bombament d'aigües residuals de la 
urbanització King Park de Sils.

2016/456 18/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003137/2015)

2016/457 18/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. X.C.M.

2016/458 18/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003136/2015)

2016/459 18/04/2016 Imposició de sanció tributària

2016/460 18/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003135/2015)

2016/461 18/04/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 003134/2015)

2016/462 18/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003128/2015)

2016/463 19/04/2016 Càlcul i pagament de la diferència resultant en concepte de SAD de Dependència 
a l’ajuntament d’Arbúcies. Maig a desembre de 2015. 

2016/464 19/04/2016 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2016/465 19/04/2016 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2016/466 20/04/2016 Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos

2016/467 20/04/2016 Encàrrec de la direcció d'obres de restauració del castell de Montsoriu fase IV B7

2016/468 20/04/2016 Expedient sancionador contra FRISELVA, SA per incompliment dels paràmetres 
d'abocament a la xarxa

2016/469 20/04/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-00000886

2016/470 20/04/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-00000883

2016/471 20/04/2016 Expedient sancionador contra FRISELVA, SA per incompliment dels paràmetres 
d'abocament a la xarxa 

2016/472 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006357

2016/473 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-00006360

2016/474 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006362

2016/475 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006385

2016/476 20/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. T.P.S.

2016/477 20/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.R.M.

2016/478 20/04/2016 Sol·licitud de modificació horària de la Sra. Laura Viñolas Formiga

2016/479 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006386

2016/480 20/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006387

2016/481 21/04/2016 Subministrament d’aliments frescos als centres municipals de distribució per a 
famílies usuàries de serveis socials en el marc de la subvenció Salut i Crisi 2016 
de Dipsalut.

2016/482 21/04/2016 Servei de TAD. M.T.E.N.

2016/483 21/04/2016 Servei de TAD. S.R.D.

2016/484 21/04/2016 Servei de TAD. J.V.F. i M.F.V.
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2016/485 21/04/2016 Servei de TAD. J.G.B.

2016/486 21/04/2016 Servei de TAD. R.R.B.

2016/487 21/04/2016 Servei de TAD. M.L.T.

2016/488 21/04/2016 Servei de TAD. M.C.C.

2016/489 21/04/2016 Servei de TAD. M.V.J.

2016/490 21/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de Dependència. B.V.M.

2016/491 21/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. De SAD Social a SAD de Dependència. N.T.S.

2016/492 21/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.P.C.

2016/493 21/04/2016 Costos laborals dels treballadors contractats per les entitats sense ànim de lucre 
(tercer sector), per a la realització d'accions lligades a l'ocupació remunerada de 
persones en el marc del programa "Salut i Crisi" 2015-2016.

2016/494 22/04/2016 Imputació de les despeses d'auditoria a l'empresa Eurest Catalunya, SL per el curs 
13/14

2016/495 22/04/2016 Excedència voluntària de la Sra. Glòria Vila Casellas 

2016/496 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.R.P.

2016/497 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.S.C.

2016/498 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. C.S.L.

2016/499 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.I.M.O.

2016/500 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.M.B.

2016/501 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.S.F.

2016/502 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.C.J.

2016/503 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.A.P.

2016/504 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. E.L.H.L.

2016/505 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.M.G.

2016/506 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.L.

2016/507 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.A.M.C.

2016/508 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. K.S.

2016/509 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. S.G.N i R.E.R.T. 

2016/510 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. F.X.A.R.

2016/511 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. V.D.A.

2016/512 25/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. I.B.A.

2016/513 25/04/2016 Contracte menor d'obres per la construcció d'una vorera a la seu del Consell 
Comarcal de la Selva.

2016/514 26/04/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. B.B.P.

2016/515 26/04/2016 Aprovació nòmina del mes d’abril

2016/516 26/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.L.N.

2016/517 27/04/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-0003835

2016/518 27/04/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-0000884

2016/519 27/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006388

2016/520 27/04/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0006352

2016/521 28/04/2016 Sol·licitud de permís de lactància de la Sra. Montse Ciurana Mallorquí 

2016/522 29/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.C.M.

2016/523 29/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. M.A.R.
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2016/524 29/04/2016 Contracte menor pel subministrament de gasoil per a la calefacció any 2016

2016/525 29/04/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. I.C.L.

2016/526 29/04/2016 Contracte de serveis a l'empresa ABS Informàtica SL pel tema del manteniment de 
les aplicacions informàtiques vigent entre 01-01-2016 a 31-12-2016

2016/527 29/04/2016 Imposició de sanció tributària (núm. 003126/2015)

2016/528 29/04/2016 Sol·licitud de la reducció de la jornada de la Sra. Carme Huguet 

2016/529 29/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003124/2015)

2016/530 29/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003123/2015)

2016/531 29/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003121/2015)

2016/532 29/04/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003118/2015)

2016/533 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003117/2015)

2016/534 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003115/2015)

2016/535 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 003114/2015)

2016/536 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000467/2016)

2016/537 02/05/2016 Validació de les factures de prestació del servei d'Atenció Domiciliària a 
l'ajuntament d'Arbúcies i del seu pagament. Març 2016.

2016/538 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000005/2016)

2016/539 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000006/2016)

2016/540 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000007/2016)

2016/541 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000008/2016)

2016/542 02/05/2016 Imposició sanció tributària (núm. 000009/2016)

2016/543 03/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. T.P.S. Correcció d'errors.

2016/544 03/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. Programa de Dependència. I.C.L.

2016/545 03/05/2016 Sol·licitud d'excedència per cura de familiars de la Sra. Montse Navarro 

2016/546 03/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. C.S.L. Correcció d'errors.

2016/547 04/05/2016 Reducció de jornada per cura de fills de la Sra. Sandra Campmajó Boada

2016/548 05/05/2016 Servei de TAD. M.G.C.

2016/549 05/05/2016 Servei de TAD. L.M.R.

2016/550 05/05/2016 Servei de TAD. L.L.B.

2016/551 05/05/2016 Servei de TAD. B.B.B.

2016/552 05/05/2016 Servei de TAD. F.N.R.

2016/553 05/05/2016 Servei de Transport Adaptat. I.B.C.

2016/554 05/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. R.D.C..

2016/555 05/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. E.G.P.

2016/556 05/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. J.N.A.

2016/557 05/05/2016 Servei d'ajuda a domicili. V.D.H.

2016/558 06/05/2016 Sol·licitud de permís sens sou de la Sra. Núria Díaz Giménez 

2016/559 09/05/2016 Ampliació de jornada laboral del Sr. Marcos Cortés Parra, administratiu adscrit al 
departament d'atenció a les persones. 

2016/560 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. L.A.A.

2016/561 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. P.A.P.

2016/562 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.S.A.

2016/563 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. J.O.M.
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2016/564 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. B.G.R.

2016/565 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. M.R.

2016/566 09/05/2016 Ajuts econòmics d'urgència social. A.S.A.

2016/567 10/05/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-0003698

2016/568 10/05/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-0003974

2016/569 10/05/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2016-0003844

2016/570 10/05/2016 Bestreta núm. 5/2016 a l’Ajuntament d’Arbúcies

2016/571 10/05/2016 Bestreta núm. 5/2016 a l’Ajuntament d’Hostalric

2016/572 12/05/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2014-0041208

2016/573 12/05/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0001225

2016/574 12/05/2016 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2015-0034636

2016/575 12/05/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2016-0003964

2016/576 12/05/2016 Resolució inici expedient sancionador de medi ambient 2015-0019017

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

2.3  Dació de compte de les Resolucions de Presidència

El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:

2016/33 08/02/2016 Segona pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. Z.G.V.

2016/34 09/02/2016 Pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents. V.C.F. i V.F.M.

2016/35 11/02/2016 Nomenament d'un administratiu (grup C1) i un auxiliar administratiu (grup C2) en 
règim de funcionari interí adscrit al departament de Gestió Tributària. 

2016/36 11/02/2016 Liquidació del Pressupost. Any 2015

2016/37 12/02/2016 Contractació de la Sra. Pamela Arisokwu Checa, treballadora social per substitució 
de la titular la plaça. 

2016/38 12/02/2016 Nomenament de secretari accidental durant el període del 15 al 26 de febrer, 
ambdós inclosos

2016/39 16/02/2016 Tercer i últim pagament paga desembre 2012

2016/40 17/02/2016 Desestimació de la petició de l'ajuntament d’Hostalric respecte a la modificació de 
l’ordenança fiscal T-07 sobre protecció mediambiental i la seva aplicació per a 
l'exercici 2016

2016/41 18/02/2016 Renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per 
al desenvolupament del programa regulat per l'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.  
Expedient 2015/PRMI/SPO/0013 

2016/42 19/02/2016 Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i adolescents. I.G.S.

2016/43 19/02/2016 Contractació de la Sra. Mireia Pérez Crous per a substituir el període d'excedència 
per cura de fills de la titular de la plaça.
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2016/44 23/02/2016 Sol·licitud de renovació del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa AD PARTS, SL.

2016/45 24/02/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals a la 
xarxa de sanejament de Breda per part de l'empresa Escorxador de Breda, SL.

2016/46 24/02/2016 Sol3licitud de permís d'abocament de les aigües residuals amb camió cisterna a 
l'EDAR de Sils- Vidreres de l'empresa Casas Recuperacions de Palets, SA de 
Brunyola.

2016/47 26/02/2016 Serveis extraordinaris realitzats pels treballadors del servei de multes del Servei de 
Gestió Tributària i Cadastral

2016/48 01/03/2016 Nomenament de secretari accidental durant el període de l'1 de març de 2016 al 4 de 
març de 2016, ambdós inclosos

2016/49 01/03/2016 Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 (marc pressupostari)

2016/50 03/03/2016 Nomenament del Sr. Benjamí Pérez Gutiérrez per donar suport al servei de multes i 
sancions del departament de Gestió tributària a Blanes

2016/51 03/03/2016 Retorn de part de la subvenció atorgada corresponent a les despeses no executades 
en el desenvolupament del Programa d'experiència professional per a l'ocupació 
juvenil a Catalunya, "Joves per l'Ocupació" 2013, expedient JPO-31-2013.

2016/52 07/03/2016 Nomenament de secretari accidental a partir del dia 7 de març de 2016, i fins a la 
finalització del període d'absència per malaltia de la seva titular

2016/53 07/03/2016 Recuperació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012 per part del personal de Servei Mediambientals de la Selva NORA, SA

2016/54 11/03/2016 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona. Pla de Monuments any 2016

2016/55 11/03/2016 Selecció per via d’urgència de dos treballadors/es socials per a la substitució de les 
titulars de les places

2016/56 15/03/2016 Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina

2016/57 16/03/2016 Continuïtat de la contractació de la Sra. Judit Pagespetit per cobrir l’ampliació del 
període d’excedència per cura de fills de la titular de la plaça.

2016/58 17/03/2016 Atorgament de gratificació per la realització d'hores extraordinàries de personal del 
servei de multes de l'Oficina de Gestió Tributària de Blanes.

2016/59 18/03/2016 Finalització del nomenament de la secretaria accidental amb efectes a partir del dia 
17 de març de 2016.

2016/60 21/03/2016 Designació de membre suplent del Consell Comarcal de la Selva que participaran a 
la Comissió per a la redacció de la memòria de municipalització del servei 
d'abastament d'aigua potable de Vidreres

2016/61 22/03/2016 Designació d'instructor i de secretari en els procediments sancionadors dels 
expedients iniciats per infraccions en matèria de residus, de sanejament, infraccions 
tributàries i de trànsit.

2016/62 23/03/2016 Contractació de persones usuàries de serveis socials, dins el programa Pm10 “Salut 
i Crisi” de Dipsalut, expedient 2015/2097.

2016/63 23/03/2016 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a l'any 2016

2016/64 23/03/2016 Nomenament dels membres de la mesa del contracte de d'obres de restauració del 
Castell de Montsoriu, Fase IV-B7

2016/65 30/03/2016 Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i adolescents. L.C.P.

2016/66 30/03/2016 Nomenament de secretari accidental durant el període del 30 a l'1 d'abril de 2016, 
per gaudi de vacances de la seva titular. 

2016/67 30/03/2016 Nomenament dels membres de la mesa del contracte de servei d'auditoria 
econòmica - financera i de control de la legalitat del servei de menjador prestat per la 
concessionària del Consell Comarcal de la Selva

2016/68 31/03/2016 Tancament compromís socioeducatiu (COSE). L.C.P.

2016/69 04/04/2016 Tancament compromís socioeducatiu (COSE). S.H.A., A.H.A., i N.H.A.

2016/70 06/04/2016 Extinció de la relació de serveis com a funcionària interina de la Sra. Íngrid Camps 
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Vila

2016/71 08/04/2016 Pagament ajuts i gratuïtats als centres d'ensenyament no gestionats pel consell 
comarcal. Curs 2015/2016

2016/72 08/04/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament amb camió cisterna de les 
aigües sanitàries de l'empresa CENTRE DE JARDINERIA DE SILS, SL a l'EDAR de 
Sils- Vidreres.

2016/73 08/04/2016 Contractació d'una administrativa per a substituir el període d'Incapacitat Temporal 
(IT) i maternitat de la titular de la plaça.

2016/74 11/04/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament amb camió cisterna de les 
aigües residuals de l'empresa PROMOTORA MEDITERRANEA - 2, SA a l'EDAR de 
Sils- Vidreres.

2016/75 11/04/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament amb camió cisterna de les 
aigües residuals de l'empresa CAMPS MOTOR, SA a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2016/76 11/04/2016 Assignació d'un complement específic transitori a la Sra. MªCarmen Gómez 

2016/77 12/04/2016 Modificació del conveni Marc de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i 
l’entitat <<Nom entitat>>, per a la realització d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa “Salut i Crisi

2016/78 12/04/2016 Pagament ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya. Curs 2014/2015

2016/79 12/04/2016 Nomenament de la Sra. Adriana Egea Pujol, com a tècnica de medi ambient en 
règim de funcionària interina

2016/80 13/04/2016 Contractació de persones usuàries de serveis socials, dins el programa Pm10 “Salut 
i Crisi” de Dipsalut, expedient 2015/2097

2016/81 13/04/2016 Compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i adolescents 
(COSE). S.X.H.

2016/82 13/04/2016 Pagament ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya. Curs 2015/2016

2016/83 13/04/2016 Pagament ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya. Curs 2015/2016

2016/84 13/04/2016 Tancament compromís socioeducatiu (COSE) N.G.C.

2016/85 13/04/2016 Resolució de Presidència aprovació definitiva organigrama

2016/86 13/04/2016 Reestructuració definitiva de l’Organigrama del Consell Comarcal de la Selva 

2016/87 13/04/2016 Aprovació del manual de fitxes descriptives dels llocs de treball del Consell Comarcal 
de la Selva 

2016/88 14/04/2016 Nomenament dels membres de la mesa del contracte de servei per l'assessorament 
jurídic i suport a la Secretaria

2016/89 14/04/2016 Serveis extraordinaris realitzats pels Sr. Jordi Ros Valls 

2016/90 15/04/2016 Concessió de la Beca de REcerca 2016

2016/91 15/04/2016 Gestió de menjador escolar. Liquidació definitiva del servei de menjador escolar per 
el curs 2013/2014.

2016/92 18/04/2016 Indemnització per raó de servei del Sr. Francesc Armengol Aymerich per a l'execució 
de funcions atribuïdes a una categoria superior.  

2016/93 21/04/2016 Pròrroga Compromís Socioeducatiu per a situacions de risc greu d’infants i 
adolescents (COSE). M.V. I E.M. G.C.

2016/94 22/04/2016 Sol·licitud de revisió del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa JAUME ABRAS, SA de 
Riudellots.

2016/95 22/04/2016 Substitució del treballador Emilio Gómez Molina, adscrit al programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció, dins el projecte del municipi de Sils. Exp. 2015/PRMI/SPO/0013/EX01

2016/96 22/04/2016 Demanda d'accés d'informació del Sr. Josep Ridaura Baltrons sobre prescripció de 
1200 expedients de sancions i multes de l'Àrea d'Hisenda de Blanes, la gestió dels 
quals est troba delegada al Consell Comarcal de la Selva
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2016/97 25/04/2016 Adjudicació del contracte de les obres de restauració del Castell de Montsoriu, FASE 
IV -B7

2016/98 27/04/2016 Contractació de la Sra. Estel Sarrà Alsina per la cobertura de la vacant 
d'administrativa

2016/99 27/04/2016 Contractació de al Sra. Glòria Vila Casellas per la cobertura de la vacant de 
treballadora social

2016/100 27/04/2016 Desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. A. LV. contra la Resolució de 
Presidència núm. 2016P1 per la qual s’estimava parcialment la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per danys soferts per l'atac d'un gos depenent del CAAS

2016/101 04/05/2016 Nomenament del Sr. Arcadi Boix Porcell com a tècnic superior en règim de funcionari 
interí per a substituir la titular de la plaça. 

2016/102 04/05/2016 Pagament ajuts i gratuïtats a l'empresa Eurest Catalunya. Curs 2015/2016

2016/103 05/05/2016 Sol·licitud de permís d'abocament de les aigües residuals a la xarxa de sanejament 
de Riudellots de la Selva de l'empresa URBASER, SA.

2016/104 09/05/2016 Dret d'accés a la informació sol·licitat per l'entitat "M&B Abogados".

2016/105 09/05/2016 Ampliació de la jornada laboral del Sr. Marcos Cortés Parra, administratiu adscrit al 
departament d'Atenció a les persones

2016/106 09/05/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de 
sanejament de Riudellots de la Selva de l'empresa Pieles y Cueros Palomeras y 
Ganbús, SA.

2016/107 10/05/2016 Nomenament del Sr. Agustí Fernández Ros com a tècnic mitjà d’administració 
especial (grup A2) en règim de funcionari interí de programa a adscriure al 
Departament de Serveis a la Ciutadania

2016/108 10/05/2016 Creació de la borsa de treball de tècnics mitjans d’administració especial (grup A2)

2016/109 10/05/2016 Presentació de la sol·licitud de subvencions per a projectes socials dins el Contracte 
Programa 2016-2019 per a projectes de serveis socials i de joventut.

2016/110 10/05/2016 Sol·licitud de certificacions negatives del Registre Central de   delinqüents sexuals 
segons el RD 1110/2015, d’11 de desembre

2016/111 11/05/2016 Sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament amb camió cisterna de les 
aigües residuals de  l'empresa FUSTES MOLAS, SL a l'EDAR de Sils- Vidreres.

2016/112 12/05/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de restauració del Castell de 
Montsoriu, fase IV-B7

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

2.4  Dació de compte sentències judicials

1.- Sentència núm. 49 del Jutjat contenciós 2 de Girona
Procediment: Abreujat 197/2014
Demandant:  Anglès Tèxtil SA
Demandat : Consell Comarcal de la Selva 
Decisió : Es desestima la demanda d’Anglès Tèxtil SA contra la Resolució del Consell Comarcal de 
la Selva de 25-03-2014 que imposa una sanció de 6.010,13 euros per infracció al servei de 
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sanejament i fixa l’import de 4.906,59 euros en concepte de danys causats al domini públic. Sense 
pronunciament en costes. Sense més recursos. 

2.- Sentència núm. 416 de la secció primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJC de 18-
04-2016.
Recurs d’apel·lació : Rollo 58/2015
Actora: Navimar Industrial SL
Demandada:  Consell Comarcal de la Selva.
Decisió: Desestima el recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat contenciós administratiu 1 de 
Girona de 18-03-2015 relativa a les diverses liquidacions emeses pel servei de gestió tributària del 
Consell Comarcal a la societat recurrent en concepte de l’Impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana que es ratifiquen. Sense declaració de costes. Sense més recursos.

3. Sentència núm. 93 del Jutjat contenciós 1 de Girona de 9 de maig de 2016.
Procediment abreujat 437/2014
Recurrent: Anglès Tèxtil SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió : Desestima el recurs contenciós d’Anglès Tèxtil SA contra la Resolució del Consell 
Comarcal de 15-10-2014 que imposa una sanció de 6.010,13 euros per incompliment de 
l’autorització d’abocament d’aigües residuals i fixa un import de 3.360,17 euros per danys al servei 
públic de sanejament. Fixa les costes a càrrec de la part recurrent. Sense més recursos.

4. Sentència núm. 90 del Jutjat contenciós 1 de Girona de 6 de maig de 2016.
Procediment abreujat : 269/2014 B
Recurrent: Anglès Tèxtil SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs d’Anglès Tèxtil SA contra la Resolució del Consell Comarcal de 21-05-
2014 d’imposició de multa i de l’import per danys al servei públic de sanejament, amb motiu 
d’admetre la caducitat de l’expedient. Imposa costes a la part demandada fins un límit de 200 euros. 
Es pot interposar Recurs d’Apel·lació en un termini de 15 dies amb dipòsit previ de 50 euros.

5. Sentència núm. 60 del Jutjat contenciós 2 de Girona de 11 d’abril de 2016.
Procediment abreujat 407/2014
Recurrent . Depuración de Aguas del Mediterráneo SA
Demandat : Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima el recurs interposat per Depuración de Aguas del Mediterráneo SA contra la 
resolució del Ple del Consell Comarcal de la Selva de data 30-09-2014 la qual anul·la i declara la 
procedència de la revisió de preus del contracte de serveis subscrit per ambdues parts i durant el 
període de pròrroga forçosa i condemna al Consell Comarcal a pagar l’import de 6.122,16 euros 
més IVA.
Sense pronunciament en costes. Sense més recursos.

6. Sentència núm. 75 del Jutjat contenciós 3 de Girona de 11 de març de 2016
Recurs ordinari 200/2015
Recurrent: Rec Madral companyia d’aigües SA  
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima el recurs interposat per Rec Madral SA contra la Resolució del Consell 
Comarcal de la Selva de 17 de febrer de 2015 la qual liquida a la societat l’import de 39.314,57 
euros pel subministrament urgent d’aigua a l’ajuntament de Vidreres durant el 3er trimestre de 2014. 
Sense pronunciament en costes. Es pot interposar Recurs d’apel·lació en el termini de 15 dies previ 
dipòsit de 50 euros.

7. Sentència núm. 347 de la Secció segona d ela Sala contenciosa administrativa del TSJC de 3 de 
maig de 2016.
Recurs ordinari 573/2014
Recurrent: Consell Comarcal de la selva
Demandat: Direcció general d’economia social i cooperativa i treball autònom del departament de 
Treball de la Generalitat. 
Decisió: Desestimar el recurs presentat contra la Resolució de 6-06-2014 de la Direcció general 
d’economia social i cooperativa i treball autònom del departament de Treball de la Generalitat la 
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qual revoca en la seva totalitat la subvenció atorgada en la modalitat P81 ( 49.300 €) per 
l’assessorament i creació d’empreses pel fet de superar l’import límit (200.000 €) establert en 
concepte d’ajuts mínims concedits durant tres exercicis fiscals.
Amb condemna en costes a la part recurrent. Sense més recursos. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

2.5  Dació de compte dels informes de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la morositat

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

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 març de 2016, s’informa que ES COMPLEIX el termini de pagament establert a l’article 
3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, NO  EXISTEIXEN factures o altres documents emesos pels 
contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment establert. 
S’adjunta document annex amb el detall de factures.

ANNEX

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

 Número de factures pendents de pagar a 31-03-2016 que 
incompleixen el termini de pagament

Import

0 0€
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b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Patronat 
del Castell de Montsoriu

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 març de 2016, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament establert a 
l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant,  EXISTEIXEN factures o altres documents emesos 
pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de pagament legalment establert. 
S’adjunta document annex amb el detall de factures.

ANNEX

INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT
 Número de factures pendents de pagar a 31-03-2016 que 

incompleixen el termini de pagament
Import

5 1.029,32€ 

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 primer trimestre 2016.

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

Vías de pago Total Pagos Total PMP

Otros medios de pagos 0 0

Pagos recibos domiciliados 171.472,51 39,99

Transferencia (a pagar) 326.992,17 82,88

TOTAL PAGOS REALIZADOS 498.464,68 68,13
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TOTAL PAGOS PENDIENTES 517.347,21 60,54

TOTAL 1.015.811,89 64,26

Primer apartat: Resum pagaments realitzats en el període

Dentro Período Legal Pago Fuera Período Legal Pago

Pagos Realizados en el 
Periodo

Periodo 
Medio de 
Pago PMP)

(días)

Número de

pagos

Importe

Total

Número

de pagos

Importe

Total

Aprovisionamiento y otros 
gastos de explotación 68,13 159 295.222,40 136 203.242,28

Adquisiciones de 
inmovilizado material e 
intangible 

74,00 0 0,00 2 180.290,00

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

TOTAL 69,69 159 295.222,40 138 383.532,28

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

Dentro Período Legal Pago 
al Final del Periodo

Fuera Período Legal Pago 
al Final del Periodo

Facturas o documentos 
Justificativos Pendientes 

de Pago al Final del 
Periodo

Periodo 
Medio de 
Pago 
Pendiente 
(PPMP)

(días)
Número de

pagos

Importe

Total

Número

de pagos

Importe

Total

Aprovisionamiento y otros 
gastos de explotación 60,54 349 430.088,95 76 87.258,26

Adquisiciones de 
inmovilizado material e 
intangible 

00,00 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL 60,54 349 430.088,95 76 87.258,26
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

3. PROPOSTES D’ACORD

3.1. Aprovació de Reglament Orgànic Comarcal (PRP2016/168)   

Exp. núm.: 2016/218   

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar el Reglament Orgànic Comarcal el dia 28 de desembre de 1988, 
que va ser publicat al BOP de Girona núm. 63, de 9 de maig de 1989 (modificacions puntuals). L’evolució i 
creixement dels serveis que presta el Consell Comarcal de la Selva i les alteracions legals que configuren el 
marc de l’activitat comarcal, fan que sigui necessari modificar el Reglament Orgànic Comarcal.

No obstant, amb el transcurs del temps, aquesta normativa ha quedat obsoleta per l’aparició de nous reptes i 
l’entrada en vigor de diverses normes, motiu pel qual es fa necessari adoptar un nou cos normatiu actualitzat a 
les noves circumstàncies. 

En compliment del que disposa l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, s’emet el present informe jurídic de 
secretaria en relació a la modificació del Reglament Orgànic Comarcal.

Fonaments 

Les entitats locals gaudeixen de potestat normativa, és a dir, capacitat per a dictar normes de naturalesa 
reglamentària, reconeguda a l’art. 4.1.a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), així com 
de potestat d’autoorganització, per la qual poden aprovar reglaments, entesos com a disposicions de caràcter 
general de rang inferior a la llei. 

Conforme disposa l’art. 22.1.d) de la LRBRL, correspon al Ple la competència per a aprovar el Reglament 
Orgànic, precisant-se la majoria absoluta del nombre legal de membres segons l’article 47.2.f) de la LRBRL. 

La legislació aplicable és la següent: 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

- El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals 
Vigents en Matèria de Règim Local.

- El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

- 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.

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

El Reglament Orgànic constitueix una manifestació de la potestat reglamentària comarcal i de la potestat 
d’autoorganització, podent-se concretar i adaptar els preceptes legals a les peculiaritats organitzatives i de 
funcionament pròpies de l’ens comarcal, però sense contradir ni excedir el marc legal. Així, el Reglament 
Orgànic pot projectar la seva regulació sobre diversos àmbits i matèries, com ara el règim de funcionament dels 
òrgans de l’ens local. 



26

El Reglament haurà de tramitar-se de conformitat amb el que preveuen els arts. 49 i 70.2 de la LRBRL, i, en 
conseqüència, el procediment precisa: 

- Amb caràcter previ, es requereix informe del Consell d’Alcaldes. 

- Aprovació inicial pel Ple del Consell Comarcal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres. 

- Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de 
reclamacions i suggeriments. 

- Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple. 

- En el cas que no s’hagués produït cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord. 

- Publicació íntegra del text al BOP, tenint en compte que l’entrada en vigor no es produirà fins al transcurs de 
15 dies hàbils a partir de la comunicació de l’acord (art. 65.2 LRBRL). 

Acords

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Comarcal, d’acord amb el text que s’adjunta 
com a Annex.

Segon.- Publicar aquest acord al BOP 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 ben entès que si aquestes no es presenten, aquest acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre. 
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REGLAMENT ORGÀNIC 

DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. El govern i l'administració de la comarca de la Selva corresponen al Consell Comarcal, 
integrat pel president o la presidenta i els consellers i les conselleres, i s'exercirà mitjançant els òrgans de 
govern que es regulen en el present Reglament orgànic.

Per tant, en l'exercici de la potestat reglamentària i d'autoorganització, reconeguda en l'article 12.3 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya (TRLOCC), es dicta el present Reglament orgànic, que regularà l'organització i el funcionament del 
Consell Comarcal de la Selva i els seus diferents òrgans.

Article 2. És objecte d'aquest Reglament orgànic:

a) Regular el règim organitzatiu del Consell Comarcal.

b) Regular el funcionament dels òrgans comarcals.

c) Definir l'Estatut dels consellers i conselleres comarcals.

d) Regular les particularitats del procediment administratiu en el sí del Consell Comarcal. 

e) Instrumentar procediments d'informació i participació dels municipis i de la població de la comarca.

Article 3. La llengua pròpia d'aquest Consell és el català, per tant, es realitzaran en català totes les 
manifestacions orals i/o escrites, sense perjudici del dret dels membres de la corporació i dels ciutadans i 
ciutadanes a expressar-se en llengua castellana i a obtenir la documentació que demanin al Consell en 
aquesta llengua.

Article 4. Aquest Reglament constitueix la font normativa reglamentària bàsica organitzativa d'aquest 
Consell Comarcal que, junt amb les disposicions previstes en la legislació bàsica estatal, en el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i el text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya, conformaran la regulació de l'organització comarcal.

El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i qualsevol altra norma reglamentària, estatal o autonòmica, que en matèria 
d’organització local es pogués dictar-se en el futur seran d’aplicació supletòria d’aquest reglament orgànic.

TÍTOL PRIMER
Organització comarcal

Article 5. Els òrgans que aquest reglament preveu com a propis del Consell Comarcal de la Selva són 
els següents:

1.- Òrgans decisoris:

a) de caràcter necessari:

- El Ple
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- President

- Vicepresidents

- Gerent

b) de caràcter potestatiu

- Consellers delegats

- Comissió permanent

2.- Òrgans deliberants

a) de caràcter necessari

- Comissió especial de comptes

- Comissions informatives

- Consell d’Alcaldes

b) de caràcter potestatiu

- Junta de portaveus

- Altres òrgans consultius

TITOL SEGON
Òrgans de caràcter decisori

CAPÍTOL PRIMER
El ple

SECCIÓ PRIMERA
Composició, atribucions i classes

Article 6. Aspectes generals. 
1. El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal; està integrat per tots els 
consellers i conselleres i el presideix el president o el vicepresident que legalment el substitueix.

2. Si un acord del Consell Comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president o 
presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta del Ple, pot convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè 
puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

Article 7. Correspon al Ple:

a) Amb caràcter general
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1. Elegir el president del Consell Comarcal.
2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
3. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, l'alteració del nom de la comarca i la 

modificació de la capitalitat.
4. L'adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut de la comarca.
5. L'adopció d'acords inicials de creació i modificació de comarques.
6. Votar la moció de censura al president.
7. Resoldre sobre la qüestió de confiança plantejada pel president, que es regirà pel disposat en la 

legislació electoral general.
8. Nomenar i separar el gerent.

 

b) En matèria d’organització

1. Establir l'organització del Consell Comarcal i aprovar el Reglament orgànic.
2. La creació i la regulació dels òrgans complementaris i dels organismes públics de gestió de serveis. 
3. Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.

c) En matèria de planificació i gestió de serveis públics

1. Aprovar les ordenances.
2. Aprovar els plans comarcals.
3. Exercir la potestat expropiatòria.
4. Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels 

serveis comarcals.
5. Acordar la constitució de consorcis per gestionar serveis mancomunats o l'establiment de convenis 

intercomarcals entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents.
6. La coordinació dels serveis municipals, per raons d'interès comarcal.
7. Exercir la iniciativa per a l'elaboració de plans territorials parcials.

d) En matèria de contractació i patrimoni

1. Contractacions i concessions contractuals de tota naturalesa la quantitat de les quals excedeixi de 
3.000.000  euros, o siguin superiors al 20% del pressupost.

2. Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el seu valor superi 
el 20% dels recursos ordinaris o els 3.000.000 €. 

3. Aprovar les permutes de béns immobles la quantia dels quals excedeixi del 20% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

4. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

e) En matèria d’hisenda

1. Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les aportacions dels 
municipis de la comarca, d'acord amb el que estableixen el articles 39 i 41 del TRLOCC.

2. La concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li 
correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

3. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar les despeses i 
reconèixer les obligacions en els supòsits previstos en les bases d'execució del pressupost.

f) En matèria de relacions interadministratives

1. Delegar competències en els municipis, i transferir funcions o activitats a altres administracions 
públiques. 

2. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
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3. Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les 
determinacions.

4. Exercir la iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació d'una 
proposició de llei.

g) En matèria de personal

1. Aprovar la plantilla del personal.
2. Aprovar la relació dels llocs de treball.
3. Fixar nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la 

funció pública local.
4. Separar del servei els funcionaris de la corporació.
5. Ratificar l'acomiadament del personal laboral.

El ple també exerceix les altres atribucions que expressament fixen les lleis i aquelles que la legislació assigna 
a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. 

El ple podrà delegar en el president, el gerent o la comissió permanent qualsevol de les atribucions que té 
assignades, excepte aquelles especificades com a indelegables per la normativa vigent.

L'acord de la delegació inclourà l'àmbit dels assumptes als quals es refereix, les facultats que es deleguin i 
també les condicions específiques d'exercici d'aquestes.

Article 8. Classes de plens.

1. Els plens del Consell Comarcal podran ser ordinaris i extraordinaris i aquests, a més, poden ser urgents.

2. El Ple ordinari s’haurà de convocar malgrat que no hi hagi punts a debatre, si s’escau, incloent com amb 
l’únic punt de l’ordre del dia el control dels òrgans de govern per part del ple.

3. Els plens extraordinaris són convocats per resoldre assumptes que, per la seva importància, s'han de tractar 
de manera singular o que, per la seva urgència, no poden demorar-se fins que es faci un Ple ordinari.

4. Els plens extraordinaris són convocats pel president, a iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la quarta part, 
almenys, dels membres del Consell, sense que cap conseller pugui sol·licitar-ne més de tres anualment. En 
cas que el ple extraordinari es convoqui a petició dels consellers, regiran les següents normes: 

a) La petició es presentarà per escrit al Registre de la Corporació, signada pels peticionaris, i contindrà la 
proposta de l’ordre del dia, una proposta d’acord de cadascun dels punts a incloure-hi, i la justificació 
corresponent si la petició s’efectua amb caràcter d’urgència. 

b) El president podrà incloure a l’ordre del dia altres matèries a tractar, si els sol·licitants de la convocatòria ho 
autoritzen expressament. 

c) El president està obligat a convocar el ple extraordinari dins els 15 dies hàbils següents al de la sol·licitud. 
En defecte de convocatòria del president dins del termini marcat, el Ple quedarà convocat automàticament per 
al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual cosa ha de ser 
notificada pel secretari de la corporació a tots els membres d'aquesta el dia següent de finalitzar aquell termini 
de quinze dies.

5. L'ordre del dia dels plens extraordinaris ha de limitar-se a les matèries que han motivat la seva convocatòria i 
no s'hi poden incloure noves propostes, ni assumptes urgents.

6. Els plens de caràcter extraordinari i urgent es podran convocar quan els assumptes a tractar no puguin 
esperar l’antel·lació mínima de dos dies hàbils establerta pels plens ordinaris i extraordinaris.
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8. En absència del president o de qui l'hagi de substituir legalment, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre 
que es produeixi el quòrum mínim exigit per la legislació bàsica de l’Estat, que en aquest cas serà presidit pel 
membre de la corporació de més edat entre els presents.

Article 9. La periodicitat de les sessions ordinàries, s'establirà en el primer Ple que es porti a terme 
després de la constitució del Consell. Podran ser modificats durant l'exercici i en els successius mandats 
corporatius.

Correspon al president fixar el dia i hora de realització de les sessions, dins la periodicitat establerta pel ple.

SECCIÓ SEGONA
Convocatòria i ordre del dia 

Article 10. Les sessions plenàries es convocaran amb 2 dies hàbils d’antelació, com a mínim, llevat de 
les extraordinàries de caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà d’ésser ratificada pel Ple. La 
convocatòria i l’ordre del dia es notificaran als Consellers per mitjans electrònics.

Article 11. L’ordre del dia inclou la relació dels assumptes que s’hagin de tractar a la sessió. 

Article 12. L’elaboració de l’ordre del dia correspon al President. A aquest efecte el Secretari li facilitarà 
la relació dels expedients que, per estar totalment conclosa puguin presentar-se a la sessió. A la vista 
d’aquesta relació, el president decidirà la inclusió o exclusió dels assumptes que hagin de figurar a l’ordre del 
dia. 

Article 13. Pel que fa a les sessions extraordinàries que es convoquin a petició dels Consellers, es 
regiran per les normes següents: 

1. La petició es presentarà per escrit a la Secretaria de la Corporació signada pels peticionaris i contindrà 
els documents següents: 

a. Proposta de l’ordre del dia.
b. Proposta de resolució de cada un dels punts a incloure-hi.
c. Si la petició s’efectua amb caràcter d’urgència, la seva justificació. 

2. La Presidència podrà incloure a l’ordre del dia altres matèries a tractar, excepte que els sol·licitants no 
ho autoritzin expressament. 

Article 14. L’ordre del dia tindrà l’estructura següent: 
 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior.
 Control d’òrgans de govern. Coneixement i ratificació, si s’escau, de les resolucions d’òrgans de 

Govern des de l’últim ple ordinari. 
 Propostes de la Presidència. 
 Dictàmens de les Comissions Informatives. 
 Proposicions presentades pels Consellers. 
 Assumptes urgents que no figuren en l’ordre del dia. 
 Mocions. 
 Precs i preguntes. 

Article 15. A les convocatòries de les sessions s’hi podrà fer constar la previsió que si no es pogués dur 
a terme per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple del 
Consell, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter, dos dies hàbils després, a 
la mateixa hora. Si tampoc no s’obtingués el quòrum necessari, els assumptes a tractar s’inclouran a la primera 
sessió que es faci ordinària o extraordinària. 
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Article 16. La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia estarà a la disposició dels 
Consellers a la Secretaria, des de la data de la convocatòria. 

Article 17. Els Consellers podran sol·licitar i obtenir antecedents dels assumptes de l’ordre del dia i la 
seva documentació complementària.

SECCIÓ TERCERA
Règim de les sessions

Article 18. El règim de funcionament de les sessions del ple es regirà per les disposicions establertes 
amb caràcter general pels municipis en la legislació bàsica estatal, en el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), i el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya ( TRLOC), 
així com en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat 
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i qualsevol altra norma reglamentària, estatal o autonòmica, que en 
matèria d’organització local, amb les particularitat que s’indiquen en els articles següents.

Article 19. A efectes del desenvolupament de les sessions, i per definir el caràcter de les intervencions 
dels membres de la Corporació, s’ha d’utilitzar la següent terminologia: 

1. Dictamen: proposta sotmesa al Ple després de l’estudi per la comissió informativa. Conté una part 
expositiva i un acord a adoptar. 

2. Proposició: proposta sotmesa al Ple relativa a un assumpte inclòs en l’ordre del dia que acompanya la 
convocatòria, que per raons d’urgència no ha estat informada per la comissió informativa. 

3. Moció: proposta que se sotmet directament a coneixement del Ple a l’empara del que preveu l’article 
91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Poden 
presentar mocions per escrit els ajuntaments de la comarca a través del seu ple. 

4. Vot particular: proposta de modificació d’un dictamen formulada per un conseller que forma part de la 
comissió informativa. Haurà d’acompanyar al dictamen des del dia següent al de la seva aprovació per 
la Comissió. 

5. Esmena: proposta de modificació d’un dictamen o proposició presentada per qualsevol membre, 
mitjançant escrit presentat al President abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte. 

6. Prec: formulació d’una proposta d’actuació dirigida a alguns dels òrgans de govern comarcal. Els 
precs formulats en el si del Ple podran ser debatuts, però en cap cas sotmesos a votació. Poden 
plantejar precs tots els membres de la Corporació, o els grups comarcals a través dels seus 
portaveus. Els precs podran ser efectuats oralment o per escrit. També poden subscriure precs els 
ajuntaments de la comarca a través dels seus òrgans de govern. 

7. Pregunta: qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern en el si del Ple. Poden plantejar 
preguntes tots els membres de la Corporació, o els grups comarcals a través dels seus portaveus. Les 
preguntes plantejades oralment o per escrit en el transcurs d’una sessió seran generalment 
contestades pel seu destinatari a la sessió següent, sense perjudici del fet que la persona preguntada 
vulgui donar resposta immediata. Les preguntes plantejades per escrit amb més de 24 hores 
d’antelació, seran contestades ordinàriament a la sessió, o, per causes motivades, a la següent. 
També poden subscriure preguntes els ajuntaments de la comarca a través dels seus òrgans de 
govern.

Article 20. La presidència de les sessions del Ple del Consell correspon al president del Consell, si hi 
assisteix. En cas d’absència o impossibilitat, la Presidència és assumida pel vicepresident, segons l’ordre de 
substitució justificant l’absència del President. 

Article 21. Actuarà com a Secretari a totes les sessions plenàries el secretari del Consell o funcionari 
que el substitueixi. També hi podran assistir el Gerent i l’Interventor. 

Article 22. Les sessions del Consell se celebraran a la seu de la corporació, tret dels supòsits de força 
major. 
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Article 23. Les sessions del Ple seran públiques. No obstant això, el president podrà suspendre el 
caràcter públic d’una determinada sessió quan consideri que el tema a debatre afecta raons d’ordre públic, 
prestigi del Consell o decòrum d’algun dels seus membres. També podrà decretar el president la suspensió del 
caràcter públic d’una determinada sessió i que es desenvolupi o continuï total o parcialment sense assistència 
de públic i a porta tancada, quan es presumeixin alteracions de qualsevol tipus que impedeixin el debat serè i la 
votació lliure dels membres del Consell. 

Article 24. El públic no podrà fer expressions de conformitat o disconformitat amb les intervencions. En 
cas de produir-se manifestacions que provoquin una situació de desordre, i per mitjà d’una crida de la 
presidència per a garantir el silenci, s’ordenarà l’expulsió de l’assistent o els assistents que hagin impedit el 
desenvolupament normal de la sessió. 

Article 25. Perquè una sessió sigui vàlida serà necessària la presència mínima d’un terç del nombre 
legal dels membres integrants. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant el transcurs de tota la sessió, de forma 
que, si per a qualsevol causa aquest quòrum no es pogués mantenir, el President declararà la suspensió de la 
sessió, posposant l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia per a la primera sessió que se celebri amb 
posterioritat, sigui ordinària o extraordinària. Als efectes de determinar la validesa d’un acord es tindrà en 
compte el nombre de Consellers presents en el moment d’iniciar-se el debat. 

Article 26. Els membres del Consell que no puguin assistir a una sessió convocada perquè alguna 
causa ho impedeix, hauran de comunicar-ho a la Presidència. També s’acceptaran les excuses d’assistència 
presentades pels portaveus de cada grup comarcal en iniciar-se la sessió, pel que fa als membres que integren 
el grup. 

Article 27. Oberta la sessió pel President, comprovada pel Secretari l’assistència dels membres i 
acreditades les absències, es proposarà immediatament l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior. Si ningú s’hi oposés l’acta quedarà aprovada amb la forma redactada. Els aclariments o observacions 
que es formulin seran resoltes pel ple i produiran modificació en el text de l’esborrany per a la incorporació a 
l’acta definitiva i sense que puguin afectar el fons dels acords adoptats. 

Article 28. El president dirigirà el desenvolupament de la sessió seguint l’enumeració correlativa 
d’assumptes que figuren a l’ordre del dia, si bé per causa justificada podrà alterar l’ordre de discussió i votació 
dels assumptes. Tots els assumptes esmentats a l’ordre del dia s’han de presentar, debatre i votar, llevat dels 
següents casos:

 Per decisió de la presidència, de pròpia iniciativa o a petició del signant del document de proposta. 
 Per no haver-hi nombre d’assistents presents suficients per a l’adopció d’acords que requereixen un 

quòrum especial. 

Article 29. Si un cop esgotat el temps previst per a la reunió no s’hagués acabat l’ordre del dia, el 
President aixecarà la sessió i esmentarà el dia i l’hora per continuar la sessió, sense que es puguin afegir més 
assumptes que els que figuraven a l’ordre del dia. Quan una sessió doni lloc a diverses reunions, els acords 
aprovats nos seran executius fins a donar-se per acabada. 

Article 30. Ordre dels debats: 

1. Per cadascun dels punts de l’ordre del dia es llegirà el títol de la proposta, que serà presentada per 
part del President o d’un conseller, pel qual disposa de 10 minuts.  

2. Qualsevol conseller podrà sol·licitar, durant el debat, la retirada de l’expedient de l’ordre del dia, a 
efectes que s’incorporin al mateix documents o informes, i també que l’expedient quedi sobre la taula, 
ajornant-se la seva discussió per a la següent sessió. En ambdós casos, la petició serà votada, un cop 
acabat el debat, de manera que si la majoria simple votés a favor de la petició, no hi haurà lloc a votar 
la proposta. 
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3. Si no s’han presentat vots particulars o esmenes, el president sotmetrà el dictamen a votació. 
4. Quan s’hagin presentat esmenes a la totalitat, s’obrirà un debat per a cadascuna d’elles. Les esmenes 

hauran de debatre’s i votar-se abans de la proposta. 
5. En el supòsit que les esmenes siguin parcials a un text articulat, es discutirà article per article. Si el 

text no fos articulat, el President, a iniciativa pròpia o a petició d’un conseller, el dividirà en parts o 
articles, o, en el cas que aquesta petició no prosperés, es considerarà el text com un article únic. 

6. La lectura i defensa de les esmenes corresponen al portaveu del grup polític o al conseller pertinent, 
pel qual disposen d’un màxim de 3 minuts. Seguidament es pot obrir un torn de rèplica de fins a 3 
minuts. 

7. Durant el debat, el president podrà admetre correccions d’errors materials, terminològiques o 
gramaticals, que constaran en l’acta. 

8. Si la proposta no hagués passat per tràmit de la comissió, els grups comarcals i els consellers, a títol 
personal, podran presentar esmenes per escrit fins el moment d’iniciar-se el Ple. 

9. Acabada la discussió, començarà la votació de les esmenes. Si en prospera alguna, s’incorporarà al 
text definitiu, el qual serà sotmès a votació en la seva redacció definitiva. 

Article 31. Tractant-se de mocions, l’ordre d’intervenció s’iniciarà per qui presenti la moció. Seguidament 
s’actuarà en el mateix ordre, temps i forma establerts pels dictàmens, i tancarà el debat el representant del 
grup majoritari. 

Article 32. Per entrar en el debat i votació dels assumptes que no figuren en l’ordre del dia, i que hauran 
de presentar-se per escrit abans d’iniciar-se la sessió, haurà de votar-se prèviament la declaració d’urgència. 
Per obtenir la declaració d’urgència caldrà el vot de la majoria absoluta dels membres del Consell. 

Si per a l’aprovació d’aquests assumptes urgents no inclosos a l’ordre del dia, es requereixen informes 
preceptius de secretaria o d’intervenció, en cas que no puguin emetre’s en l’acte, se sol·licitarà al President que 
aplaci el seu estudi deixant-lo sobre la taula fins a la pròxima sessió. Quan aquesta petició no fos atesa, el 
secretari ho farà constar expressament a l’acta. 

Article 33. La presidència dirigirà els debats, indicarà l’acabament del temps de cada intervenció, i les 
donarà per acabades quan no es concloguin després de la indicació. També declararà suficientment debatut un 
assumpte i passarà a la votació quan s’hagin produït totes les intervencions. Si el president decideix limitar el 
nombre d’intervencions, s’hauran de produir almenys dues intervencions per cada grup. 

Article 34. El president cridarà a l’ordre o a la qüestió debatuda en els següents casos: 

a) Quan els membres del Consell es desviïn notòriament amb disgressions estranyes o tornin sobre el 
que ja s’hagi discutit. 

b) Quan profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als propis interlocutors. 
c) Quan es produeixin frases atemptatòries al prestigi dels organismes comarcals o de les institucions 

públiques. 
d) Quan es dirigeixin directament a un Conseller o a un Grup sense seguir el curs intermediari de la 

Presidència. 
e) Quan la intervenció oral excedeixi del temps fixat en aquest Reglament Orgànic, o qualsevol altra 

vulneració del mateix. 

Si el President efectua dues crides a l’ordre al mateix membre del Consell durant el transcurs de la sessió, li 
podrà retirar l’ús de la paraula, concedint-la-hi de nou per tal que es justifiqui o es disculpi. En el supòsit que el 
president efectuï una tercera crida, podrà ordenar al conseller en qüestió que abandoni la sala.  

Article 35. En cas que algun membre de la Corporació s’hagi d’abstenir de participar a la deliberació i 
votació, haurà d’abandonar el saló mentre es discuteix i es vota l’assumpte, tret que es tracti de debatre la seva 
actuació com a corporatiu. 
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Article 36. Els acords, excepte en els casos contemplats en l’article 47 de la Llei de Bases de Règim 
Local o d’altres lleis sectorials en què s’exigeix un quòrum especial, s’adoptaran per majoria simple dels 
membres presents a la sessió, entenent-se per tal majoria la que es produeix quan els vots a favor són més 
que els vots en contra i sense que entrin en el còmput de la majoria simple ni els vots en blanc, ni els nuls, ni 
les abstencions. 

Article 37. L’absència d’un membre del Consell una vegada iniciada la sessió plenària, necessitarà una 
llicència del President i l’advertiment del Secretari a efectes del còmput del quòrum i el resultat de les 
votacions. Si l’absència es produeix de forma puntual un cop iniciada la deliberació d’un assumpte, equival a 
efectes de la votació corresponent, a l’abstenció. 

Article 38. Per a l’adopció d’acords se seguirà preferentment la votació ordinària, realitzada a mà alçada, 
en què el president demanarà els vots afirmatius, els vots negatius i les abstencions. 

Les votacions nominals es realitzaran a iniciativa del President quan ho acordi el Ple per majoria simple. El 
secretari farà una crida per ordre alfabètic de cognoms i individualitzada a cada conseller, i en últim lloc el 
President. Cada membre contestarà: Sí – No – M’abstinc. 

Les votacions secretes es produiran en els casos establerts a les lleis o es tracti de dirimir assumptes interns 
del Consell que no afectin a tercers. Seran secretes les eleccions o destitucions de càrrecs polítics del Consell 
Comarcal. 

Article 39. Quan en una votació es produeix empat, s’efectuarà una nova votació, i si persisteix, decidirà 
el vot de qualitat del President. 

Article 40. Un cop iniciada la votació, no es podrà interrompre per cap motiu. 

Article 41. Un cop finalitzada la votació i un cop que el secretari hagi recomptat els vots, el President 
anunciarà en veu alta el resultat i proclamarà l’acord adoptat. 

Article 42. Finalitzades les votacions de tots els assumptes inclosos dins l’ordre del dia, i si s’escau dels 
assumptes urgents, s’obrirà un torn de precs i preguntes, que, un cop finalitzat, i no havent-hi cap més 
assumpte a tractar, el president aixecarà la sessió. 

Article 43. De cada sessió el Secretari del Consell estendrà acta ajustada a la normativa específica. 

Podran gravar-se les sessions, i el fitxer resultant, juntament amb la certificació emesa pel Secretari de la seva 
autenticitat i integritat, podran acompanyar l’acta de les sessions. En aquest cas, no serà necessari fer constar 
les intervencions a l’acta. 

Les actes del Ple es trametran a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat i es publicaran al Portal de 
Transparència del Consell Comarcal de la Selva. 

CAPÍTOL SEGON
El president

Article 44. El president exerceix la representació del Consell Comarcal i presideix les sessions del Ple i 
dels altres òrgans col·legiats.
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Article 45. D'acord amb l'article 169.2.b) del TRLMRLC, el president o presidenta del Consell Comarcal 
tindrà el tractament d' Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora.

Correspon al president:

a) Representar el Consell Comarcal.

b) Convocar, presidir i suspendre les sessions del Ple o dels altres òrgans col·legiats.

c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.

d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Aprovar les contractacions del personal al servei de la corporació d'acord amb els procediments de selecció 
aprovats.

f) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.

g) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.

h) Contractar obres, subministraments, i serveis, així com contractes de gestió de serveis públics i contractes 
privats, sempre que la competència no estigui atribuïda al ple, a la comissió permanent, o al gerent.

i) Aprovar projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin 
previstos en el pressupost.

j) Presentar el pressupost al Ple. El president, assistit pel secretari, l'interventor i el gerent, confeccionarà 
l'avantprojecte del pressupost anual, el qual serà lliurat a la comissió corresponent per a l'estudi i la informació 
prèvia a la presentació del Ple per a la seva discussió i aprovació.

k) Aprovar la liquidació del pressupost i decidir la incorporació de crèdit i les consignacions dels ingressos 
específics corresponents als esmentats crèdits i retre els comptes anuals del pressupost.

l) Resoldre l’atorgament de subvencions i ajuts, i aprovar-ne la seva sol·licitud a altres administracions i entitats 
públiques i privades.

m) Resoldre l’atorgament de llicències i autoritzacions.

n) Resoldre els recursos potestatius de revisió que emanin d'expedients derivats de la potestat sancionadora 
exercida per delegació d’altres Ens Locals.

o) Resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública. 

p) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delegui el Ple del Consell.

Article 46. Les resolucions del president estaran supeditades als requisits de publicació, notificació i 
registre previstos per la legislació vigent en matèria de règim local. En tot cas, les resolucions del president 
s'inscriuran en un registre especial habilitat per a aquesta finalitat. S'aplicarà a aquest registre la normativa 
establerta per als llibres d'actes.

Article 47. El president pot delegar les seves atribucions a la comissió permanent del ple, als 
vicepresidents, als consellers delegats, al gerent, o en els organismes i les entitats públiques vinculades o que 
en depenen, a excepció d’aquelles que la legislació vigent determina com a indelegables.
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CAPÍTOL TERCER
Els vicepresidents

Article 48. El president ha de nomenar, d'entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que 
l'han de substituir per l'ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i en els quals pot 
delegar l'exercici de les seves atribucions.

Article 49. El nomenament es farà per resolució, en el qual constarà l'ordre de substitució. Del 
nomenament se'n donarà compte al Ple, així com de les delegacions de competències que el president li 
atorgui a l'empara del que disposa l'article 13.2 del TRLOCC.

CAPÍTOL QUART
El gerent

Article 50. El gerent és un òrgan jeràrquicament dependent del president, que és nomenat i separat 
lliurament pel Ple, a proposta del president o presidenta. El càrrec de gerent és incompatible amb el de 
membre del Consell Comarcal de la Selva i amb la condició de regidor o regidora. Se li apliquen les causes 
d'incompatibilitat i d'incapacitat establertes per als membres de la corporació. El gerent té la condició de 
funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat de Catalunya o de l'Administració 
local se l'ha de declarar en situació de serveis especials.

Article 51. El gerent assistirà a totes les reunions del Ple del Consell amb veu i sense vot, amb la finalitat 
d'informar i assessorar els consellers i conselleres en les matèries objecte de discussió.

Article 52. El gerent exerceix, segons les directrius del Ple i les instruccions que rebi del president, les 
competències següents:

a) Amb caràcter general

1.- Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del Ple. 

2.- Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.

3.- Exercir la potestat sancionadora. 

Aquestes atribucions de direcció implicaran l’exercici de les facultats de representació del Consell Comarcal de 
la Selva, sempre que no s’afectin les atribucions del president establertes a la llei i aquest reglament.

b) En matèria de contractació i patrimoni

1.- Celebració dels contractes d’adopció d’animals del CAAS

2.- Autoritzar i firmar les actes de recepció de tot tipus de contractes

3.- Actuar com a responsable del contracte, quan no s’hagi designat expressament un altre òrgan o persona

4.- Realitzar la contractació menor prevista a la legislació de contractes del sector públic. Les fases de 
preparació i supervisió de l’execució d’aquesta competència podrà desconcentrar-se al personal al servei del 
Consell Comarcal amb funcions directives.
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5.- L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i 
estiguin previstos en els pressupostos.

6.- Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de 
Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de 
la seva competència.

c) En matèria de personal

1.- Dirigir, amb criteris i orientacions dictats pel president, el personal de la corporació

2.- Definir les tasques dels llocs de treball

3.- Determinar la ubicació material del personal i serveis

4.- Exercir la potestat disciplinària 

5.- Aprovar els convenis de personal en pràctiques

6.- Establir i modificar l’horari i jornada laboral del personal, en els termes de la relació de llocs de treball i dins 
dels límits establerts per la legislació 

7.- Autoritzar permisos, llicències i vacances

8.- Aprovar la nòmina del personal d’acord amb les retribucions aprovades pel ple i el president

c) En matèria de planificació, economia i hisenda

1. Aquelles competències que li delegui el Ple en cada exercici, a través de les Bases d’Execució del 
Pressupost.

2. Autoritzar i disposar totes les despeses i reconèixer les obligacions d’acord amb les resolucions adoptades 
en cada moment pels òrgans competents en la matèria de què es tracti; ordenar tots els pagaments i retre 
comptes. Així com aprovar les liquidacions dels ingressos. Les fixaran bases d'execució del pressupost 
anualment podran determinar els límits d’aquesta competència.

d) En matèria processal

1. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que 
s’interposin contra els acords dictats per la gerència en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest 
acord.

2. Practicar les notificacions dels actes administratius emanats dels diversos òrgans del Consell. 

Article 53. De les resolucions de gerència en donarà fe el secretari de la corporació, i estaran sotmeses 
als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els decrets que dicti la Presidència, de conformitat 
amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local. De les resolucions de gerència se’n donarà 
compte al ple en la primera sessió que es celebri.

Les resolucions del gerent ja siguin definitives o de tràmit, si aquests últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen 
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indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítim, seran susceptibles de ser recorregudes per mitjà 
de recurs d’alçada davant el president. 

Article 54. El gerent estarà obligat a realitzar, prèviament a la presa de possessió del càrrec, declaració 
jurada dels seus béns i de les activitats privades que li proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics 
o que afectin l'àmbit competencial de la comarca.

En finalitzar el mandat del Consell Comarcal, es produeix automàticament el seu cessament, malgrat que 
restarà en funcions fins a la data de constitució de la nova corporació. En aquest moment, el cessament de les 
funcions és definitiu, sens perjudici que pugui ser nomenat novament d'acord amb les previsions de la Llei.

CAPÍTOL CINQUÈ
Els consellers/es delegats/des

Article 55. Tindran aquesta consideració aquells consellers i conselleres en els quals el president, 
mitjançant resolució, hagi efectuat una delegació especial per a una comesa específica; a aquests efectes 
s'entén com a comesa específica la gestió continuada d'una àrea funcional. Les seves atribucions vindran 
determinades per la resolució de delegació.

CAPÍTOL SISÈ
La comissió permanent del ple

Article 56. Mitjançant acord de ple es podrà constituir la comissió permanent del ple, com un òrgan 
complementari de caràcter assessor i decisori, que tindrà dependència jeràrquica respecte el primer.

La comissió permanent estarà integrada pel president del Consell Comarcal i els consellers que aquest designi, 
amb un màxim de 17. El president té delegada pel ple la facultat de nomenament i cessament dels membres de 
la comissió permanent del ple, del qual n’ha de donar compte el proper ple que se celebri. 

La comissió permanent podrà ser titular i exercir aquelles competències que el ple li acordi desconcentrar, o bé 
d’aquelles altres que el ple o el president li deleguin l’exercici, dins els límits legalment establerts. 

En tot cas, el ple podrà delegar o desconcentrar en favor de la comissió permanent les següents competències:

a) En matèria d’urbanisme 

1. Aprovar projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan 
encara no estiguin previstos en els pressupostos.

2. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de 
Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de 
competència del Ple.

b) En matèria de contractació i patrimoni

3. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la competència del 
President de conformitat amb la normativa de règim local, incloent aquesta competència l’aprovació de tot 
l’expedient de contractació, des del seu inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva 
modificació, interpretació i revisió de preus, devolució de fiances, així com els actes d’autorització i disposició 
de despeses. 
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Aquesta competència inclou totes les contractacions que es realitzin a través dels procediments de licitació, a 
excepció dels contractes menors. 

4. Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat comarcal, quan el seu valor superi el 10% 
dels recursos ordinaris del Pressupost o els 3.000.000 €, i no sigui superior al 20% dels recursos ordinaris. 

5. Aprovar les permutes de béns immobles la quantia de les quals no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris 
del Pressupost.

6. Adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost o a 
3.000.000,00 euros.

7. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos. 

8. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

c) En matèria de personal

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla. 

2. Aprovar les bases de selecció de personal i els concursos per a la provisió de llocs de treball.

3. Autoritzar o denegar les sol•licituds sobre compatibilitats.

4. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 327.2 del Reglament de Personal al 
servei de les Entitats Locals de Catalunya.

5. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a 
supòsits concrets.

6. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació i acomiadar el personal laboral.

7. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa referència l’article 301 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.

8. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya.

d) En matèria de planificació, economia i hisenda

1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió permanent per a cada exercici, a través de 
les Bases d’Execució del Pressupost.

2. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui 
l’òrgan comarcal competent.

3. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

4. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària del 
Consell Comarcal i dels Organismes Autònoms i societats mercantil d’ell dependents.

5. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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6. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i 
per actuacions comprovatòries posteriors.

7. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de la funció interventora, d’acord amb 
el que estableix l’article 217.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els supòsits següents:

a. Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

b. Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva 
competència per delegació del Ple.

8. La declaració de nul•litat de ple dret i la revisió d’ofici i revocació dels actes dictats en via de gestió tributària, 
en els casos i d’acord amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei General Tributària.

9. La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada de les quals, en cada exercici 
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.

11. Revocar els actes d’aplicació de tributs i sancions tributàries quan l’acte hagi estat dictat per òrgans del 
Consell Comarcal diferents del ple i del president.

e) En matèria processal

1. La declaració de nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat, dels actes administratius dictats per qualsevol 
dels òrgans de la corporació, a excepció del ple.

2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o 
indirectament a aquest Consell Comarcal, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència 
plenària.

4. Atorgar la representació del Consell Comarcal per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.

5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que 
s’interposin contra els acords dictats per la Comissió Permanent del Ple en ús de les atribucions delegades en 
virtut d’aquest acord.

f) En matèria de relacions interadministratives i de foment

1. Aprovar tot tipus de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades i amb particulars, tant si 
tenen contingut econòmic com si no. 

2. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i 
particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries 
que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 
actual, considera de caràcter indelegable.

3. Acceptar els encàrrecs de gestió i les delegacions de competències realitzats per part d’altres entitats 
públiques.
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Article 57. La comissió permanent es reunirà en sessió ordinària d'acord amb la periodicitat que 
estableixi el ple de la corporació, i en sessió extraordinària quan el president ho decideixi. Per a exercir les 
funcions d'assistència, es reuneix quan el president ho determina.

Article 58. Les sessions es celebraran a porta tancada. Seran presidides pel president o en cas 
d'absència pel vicepresident que el substitueixi, i hi haurà d'assistir un mínim d'un terç dels seus membres. El 
secretari de la corporació assistirà a les reunions i aixecarà acta i donarà fe dels acords adoptats. Hi podrà 
assistir el gerent i l'interventor del Consell Comarcal.

Article 59. Els acords s’adoptaran per majoria simple, i amb relació al seu règim de sessions i 
funcionament seran d'aplicació en tot allò no previst en el present reglament les normes establertes en el Títol 
IX del TRLMRLC.

Article 60. Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel ple, com a titular de la 
competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació. 

Article 61. Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la comissió permanent del ple en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. El ple 
podrà advocar en qualsevol moment les competències delegades, en els termes de la legislació de 
procediment administratiu comú.

En el text dels acords adoptats per la comissió permanent en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar 
aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:

"L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta comissió permanent, en virtut de les delegacions 
acordades pel ple de la corporació, en sessió plenària que va tenir lloc el dia ........................".

TÍTOL TERCER
Òrgans de caràcter deliberant

CAPÍTOL PRIMER
Junta de Portaveus 

Article 62. El ple podrà crear la Junta de Portaveus, com un òrgan potestatiu, que es regirà per les 
següents normes:

1.- La Junta de Portaveus serà convocada i presidida pel president/a, i estarà composada per cadascun dels 
portaveus que siguin nomenats per cadascun dels grups polítics comarcals. 

2.- El nomenament del portaveu de grup es farà mitjançant un escrit signat per la tots els membres del seu 
Grup, presentat al registre d’entrada del Consell Comarcal, dirigit al President, del qual en donarà compte al 
Ple. El portaveu del Grup representarà ordinàriament a aquest al Consell Comarcal i farà avinent la seva 
postura oficial en relació amb els temes i debats de les sessions plenàries, sense perjudici de l'estructura que 
cada grup polític pugui dotar-se pel seu propi funcionament intern.

3.- La Junta de Portaveus és un òrgan deliberant, que es reuneix amb anterioritat a cada sessió plenària, i s'hi 
presentarà la proposta d'ordre del dia de la convocatòria. Les sessions de la Junta de Portaveus no produiran 
efectes jurídics, per tant no requeriran formalitat de cap mena i no serà necessari estendre acta de les seves 
reunions ni l'assistència de fedatari.
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4.- La funció de la Junta de Portaveus és assessorar la presidència en les qüestions d'ordre del Ple comarcal i, 
especialment, donar la seva opinió quant a la celebració de sessions plenàries fora de la seu del Consell, 
presentar mocions al Ple i assessorar la presidència en les decisions extraordinàries que els siguin 
demanades.

CAPÍTOL SEGON
Comissions informatives

Article 63. Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i la 
preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l'emissió dels informes que li 
siguin demanats pel mateix Ple o pel president. Les comissions informatives no poden tenir funcions decisòries 
i procuraran fixar la posició de cada grup polític.

Article 64. Les comissions que es constituiran seran determinades pel Ple de la corporació, que també 
fixarà el nombre de consellers que correspon designar a cada grup polític per formar part de les comissions 
informatives. Tots els grups polítics i els consellers no adscrits al Ple hi han de tenir representació.

Article 65. Els representants dels diferents grups polítics, nomenats per cada grup, per formar part de 
les comissions informatives seran comunicats al president, que en donarà compte al Ple. Es podran designar 
un o més substituts. Les substitucions s'hauran de fer saber al president de la comissió abans d'iniciar-se la 
sessió.

Article 66. A la convocatòria de les comissions informatives s'adjuntarà l'ordre del dia.

Article 67. Les sessions de les comissions informatives són a porta tancada. Són presidides pel 
conseller delegat del president llevat que aquest hi assisteixi. Actuarà de secretari el de la corporació i, si 
escau, l'interventor, o els treballadors al servei del Consell Comarcal  delegats per aquests.

Article 68. Si el president de la comissió ho creu convenient, incorporarà a les comissions els funcionaris 
o els tècnics que hagin intervingut en la redacció dels projectes o els informes, que es limitaran a resoldre les 
consultes que els siguin formulades. També es podran convocar els alcaldes d'aquells municipis directament 
afectats per les qüestions que haurà d'estudiar i debatre la comissió, els quals, si escau, hi intervindran i seran 
escoltats.

Així mateix, els ens associatius a què es refereix l'article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, podran ser escoltats, amb caràcter previ a la deliberació, sempre que resultin 
directament afectats.

Article 69. Règim de funcionament de les comissions
1.- Les comissions estaran vàlidament constituïdes sempre que hi assisteixi un terç dels seus membres.

2.- Si no s'aconseguís el quòrum, la sessió es farà a la mitja hora següent a l'esmentada a la primera 
convocatòria i tindrà caràcter de segona. En segona convocatòria la sessió serà vàlida sigui quin sigui el 
nombre de membres assistents, mentre n'hi hagi un mínim de dos. Un d'ells ha de ser el president o el 
president de la comissió o, en el cas d'absència d'aquests, el vicepresident.

Article 70. El procediment per estudiar les propostes que li sotmetrà la Presidència, debatre-les i, si 
escau, acceptar o refusar les esmenes i la votació, es fixarà a cada sessió, a proposta del seu president en el 
moment d'iniciar-la.
Article 71. Si en una reunió no es poden tractar tots els temes inclosos en l'ordre del dia, el president 
fixarà a la mateixa reunió el dia i l'hora en què serà represa.
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Article 72. Quan en una comissió informativa se li encarregui la confecció d'algun estudi o informe, 
aquesta podrà delegar algun o alguns dels seus membres per a la realització dels treballs preparatoris que es 
considerin necessaris.

Article 73. S'aixecarà acta de les sessions de les comissions informatives. Aquesta es limitarà a reflectir 
les esmenes acceptades i els vots particulars amb relació al text definitiu que es presentarà al Ple.

Article 74. El Ple crearà comissions informatives especials, si escau, per un assumpte concret. Aquestes 
comissions s'extingeixen, automàticament, en el moment que el Ple aprovi o rebutgi definitivament l'assumpte 
sotmès a dictamen o a informe.

CAPÍTOL TERCER
Comissió especial de comptes

Article 75. La Comissió Especial de Comptes, prevista en l'article 15 del TRLOCC, i d'acord amb el que 
estableix l'article 58 del TRLMRLC, és nomenada especialment per revisar i elaborar informes dels comptes del 
Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen.

Article 76. La Comissió Especial de Comptes és formada per un representant de cadascun dels grups 
polítics amb representació en el Consell Comarcal i els consellers no adscrits a cap grup, i adoptarà les 
decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Article 77. S'aplicaran a aquesta comissió, de forma subsidiària, les normes de funcionament previstes 
per a les comissions informatives.

Article 78. El president del Consell haurà de rendir abans del dia 15 de maig de cada any els comptes 
generals de la corporació, juntament amb els justificants i els antecedents, a la Comissió Especial de Comptes, 
que haurà d'estudiar i emetre un informe abans del dia 1 de juny. També caldrà que informi de les 
reclamacions o els suggeriments que es presentin durant el termini d'exposició al públic dels comptes generals. 
Pot, no obstant això, tenir altres reunions si el seu president ho acorda.

Article 79. El compte general i la documentació complementària han d'estar a disposició dels membres 
de la Comissió quinze dies abans de la convocatòria de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar. El 
compte general requereix l'informe de l'interventor.

CAPÍTOL QUART
El Consell d'Alcaldes

Article 80. El Consell d'Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser 
convocat i presidit pel president o presidenta del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les 
propostes que siguin d'especial interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del Ple.

Article 81. El Consell d'Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació que 
siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d'Alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les 
qüestions següents:
a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
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c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de comarca.

g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.

Article 82. El Consell d'Alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president 
o presidenta del Consell Comarcal. També es pot reunir a instàncies del Ple o d'una tercera part dels alcaldes 
que l'integren. Aquesta darrera sol·licitud s'haurà de fer per escrit a la Presidència, que en tot cas restarà 
obligada a la convocatòria de la sessió en el termini d'un mes. La convocatòria inclourà, si escau, un ordre del 
dia dels assumptes que s'han de tractar.

Article 83. Les sessions del Consell d'Alcaldes no seran públiques, excepte que la mateixa convocatòria 
estableixi el contrari, per raó de l'interès general dels temes que s'hagin de tractar. El caràcter públic de la 
sessió haurà de ser ratificat pel vot de la majoria dels alcaldes presents a la sessió. En qualsevol cas, podrà 
convidar-se als consellers comarcals, que no tindran veu ni vot. 

Article 84. L'assistència a les reunions del Consell d'Alcaldes no és delegable de manera permanent. 
Només es pot delegar de manera eventual a un regidor o regidora. La delegació de vot haurà d’acreditar-se 
davant la secretaria abans de l’inici de la sessió. Si durant el transcurs d’un mandat es modifica el titular d’una 
alcaldia, la persona que ocupi l’alcaldia formarà part del Consell d’Alcaldes amb caràcter automàtic. 

Article 85. Serà necessària l'assistència del secretari del Consell Comarcal o qui legalment el 
substitueixi. El secretari aixecarà acta de la sessió i en donarà fe dels acords i els informes adoptats, i farà 
constar els vots particulars dels alcaldes, si així ho sol·liciten expressament els interessats. Hi podran assistir 
amb veu i sense vot el gerent i l'interventor del Consell Comarcal.

També hi podran assistir per donar explicacions i assistència tècnica els funcionaris o tècnics de la corporació o 
personal extern que per raó del seu càrrec siguin coneixedors dels assumptes que s'han de debatre.

Article 86. El president del Consell d'Alcaldes presentarà les propostes, dirigirà els debats i sotmetrà els 
acords i els informes a votació. Cada alcalde o regidor delegat tindrà un vot. El president tindrà dret a emetre 
un vot, tingui o no la condició d'alcalde d'un municipi de la comarca.

Article 87. El Consell d'Alcaldes és un òrgan de caràcter consultiu, i en conseqüència els acords i 
informes que adopti no seran vinculants pel Ple del Consell, excepte en aquells supòsits que la legislació vigent 
n'estableixi la seva vinculació.

Article 88. S'aplicaran de forma subsidiària les normes de funcionament del ple, en tot allò no previst en 
el present reglament amb relació al règim de funcionament del Consell d'Alcaldes.

CAPÍTOL CINQUÈ
Altres òrgans de caràcter deliberant

Article 89. Són òrgans consultius del Consell Comarcal de caràcter potestatiu i complementari els 
següents:



48

- El Consell Consultiu de la Gent Gran
- L’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) 
- La Comissió de Protecció Civil
- La Comissió Tècnica de Gestió de la Informació 

El ple també podrà crear aquells altres òrgans de caràcter deliberant que consideri oportuns pel bon 
funcionament del Consell. En l’acte de creació s’establirà el seu règim jurídic, composició i membres, règim de 
les sessions i funcions, a través d’ordenança.

TÍTOL QUART
Estatut dels membres del Consell

CAPÍTOL PRIMER 
Drets i obligacions 

Article 90. Tots els consellers gaudiran, una vegada hagin pres possessió del seu càrrec, dels honors, 
les prerrogatives i les distincions pròpies d'aquest, d'acord amb allò establert per la llei estatal o autonòmica, 
pel que fa el membres de les corporacions locals, i estaran obligats al compliment estricte dels deures i les 
obligacions inherents al càrrec. De manera especial han de mantenir la reserva de totes aquelles matèries que, 
per la seva naturalesa, tenint el caràcter de reservades, puguin incidir en algunes dels supòsits previstos en 
l'article 18.1 de la Constitució.

Article 91. Abans de la sessió del ple del cartipàs els consellers/es han de presentar a la Presidència 
una declaració on han d'expressar el grup comarcal al qual desitgen ser adscrits. Així doncs, els grups polítics 
es constitueixen mitjançant escrit dirigit al President i subscrit per tots els seus integrants, per tal de donar-ne 
compte al ple de cartipàs. Aquells que no queden integrats en cap grup s'incorporen automàticament al grup 
mixt, la participació del qual en les activitats del Consell Comarcal és igual que la dels altres grups. 

En el supòsit que un o més d'un conseller/a durant el seu mandat deixi de pertànyer al grup de la candidatura 
inicial o desitgi deixar de formar part del grup polític al qual estava adscrit, quedaran com a no adscrit. Això 
últim no serà d'aplicació en el cas de separació de coalicions o agrupacions electorals un cop constituït el 
Consell Comarcal.

Article 92. Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l'exercici dels seus 
càrrecs quan tenen dedicació exclusiva, o parcial. En el supòsit de gaudir de dedicació exclusiva, la retribució 
és incompatible amb qualsevol altre càrrec dels pressupostos de les administracions públiques i dels ens, els 
organismes i les empreses que en depenen.

Article 93. Indemnitzacions dels consellers
1. El Ple fixarà les indemnitzacions dels consellers en concepte d'assistència efectiva als plens, a les 
comissions i altres òrgans col·legiats, així com també per a l'exercici d'activitats comarcals, si escau.

2. Així mateix, seran objecte d'indemnització econòmica les despeses justificades que es derivin directament de 
l'exercici del càrrec, en concepte de dietes, despeses de locomoció i la resta de conceptes previstos en la 
legislació general aplicable, en les quanties que fixi el ple. 

Article 94. Situació de serveis especials

Els membres de la Corporació queden en situació de serveis especials en els supòsits següents: 

a) Quan siguin funcionaris o treballadors laborals d’aquesta Corporació. 



49

b) Quan siguin funcionaris o treballadors laborals d’altres Administracions públiques i desenvolupin en la 
Corporació un càrrec amb dedicació exclusiva. 

Article 95. Dret d’informació 

1.Els consellers i conselleres tenen dret a obtenir informació sobre els antecedents i les dades que estiguin en 
poder dels serveis del Consell Comarcal en els supòsits següents: 

a) Quan es tracti d’accés dels consellers exercint funcions pròpies, delegades o desconcentrades a la 
informació pròpia de les seves responsabilitats. 

b) Quan es traci d’expedients inclosos en l’ordre del dia dels òrgans dels quals formin part. 

c) Quan es tracti de l’accés a informació o documentació del Consell Comarcal que sigui de lliure accés a la 
ciutadania. 

2. L'esmentat dret informatiu únicament podrà ésser limitat pel president, totalment o parcialment:

a) Quan el coneixement o la fusió dels documents o els antecedents vulneri el dret constitucional o l'honor, la 
intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones.

b) Quan es tracti d'antecedents, estudis o informes de contingut econòmic o urbanístic, la divulgació dels quals 
doni lloc a accions especulatives o a alteració dels preus de les coses, o perjudiqui greument, de forma 
justificada, els interessos generals de la corporació.

3. Els membres del Consell Comarcal tindran, igualment, en l'exercici dels seus càrrecs, els drets següents:

a) Participar en les sessions plenàries del Consell Comarcal i altres òrgans de govern o autònoms per als quals 
hagin estat nomenats com a membre integrant.

b) A rebre amb càrrec al pressupost de la corporació les retribucions i/o indemnitzacions corresponents, i a 
rescabalar-se econòmicament de les despeses produïdes per l'exercici del seu càrrec, en concepte de dietes 
de desplaçament i prèvia la necessària justificació i autorització de la Presidència.

c) A consultar i examinar els expedients, llibres i documentació que es troba al Consell Comarcal, prèvia petició 
al president/a i l'autorització d'aquest/a. Aquesta petició s'entendrà acceptada per silenci positiu si en el termini 
de cinc dies hàbils no es dóna resposta. Qualsevol examen de documents haurà de fer-se a les dependències 
comarcals, sense que, per cap concepte, es puguin treure dels llocs esmentats per al seu examen i 
comprovació.

d) A utilitzar les instal·lacions del Consell per reunir-se amb el seu grup polític, sempre que sigui possible.

e) A rebre còpia de les actes dels òrgans de govern dels quals formin part.

Article 96. El membres del Consell Comarcal són obligats al compliment estricte dels deures i 
obligacions inherents al seu càrrec i en particular:

a) A assistir a les sessions plenàries i a les reunions dels altres òrgans dels quals siguin membres.

b) A informar i declarar els seus béns i activitats privades en els termes previstos en aquest reglament.

c) A respectar les normes vigents sobre el règim d'incompatibilitats.
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d) A respectar la confidencialitat i reserva de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec en els 
termes previstos en el present reglament.

e) A abstenir-se de prendre part en deliberacions, votacions i decisions, quan es trobi afectat per causa 
d'incompatibilitat.

f) A actuar en representació dels interessos del Consell Comarcal quan actuï com a representant d'aquest en 
algun organisme, tot i que el tema de debat pugui afectar l'ajuntament del qual sigui regidor.

g) Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.

Article 97. Opció en situacions d'incompatibilitat.
Quan es produeixi alguna situació d'incompatibilitat per al càrrec de president o de conseller prevista en la Llei 
reguladora del règim electoral general, l'afectat haurà d'exercir l'opció que consideri de la forma prevista en 
l'article 178 de l'esmentada Llei.

Article 98. Actuació en supòsits d'inhibició.

1. La corporació promourà les actuacions que calgui per obtenir la inhibició dels membres del Consell quan 
intervinguin, amb caràcter unipersonal, en expedients en què concorrin causes d'inhibició.

2. Igualment el Consell promourà la revisió dels seus actes i els acords quan es generessin per la intervenció 
d'un membre afectat de causa determinant de la invalidesa d'aquells, o quan el vot del membre afectat fos 
decisiu per a l'adopció de l'acord.

CAPÍTOL SEGON
El registre d'interessos

Article 99. Obligacions generals

1. Tots els membres del Consell estan obligats a fer una declaració dels seus béns i de les activitats que els 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics o que afectin l'àmbit de competències del Consell 
Comarcal:

a) Abans de prendre possessió del càrrec.

b) Durant el període de mandat, quan es produeixi qualsevol variació patrimonial o d'exercici d'activitats 
privades.

c) A la finalització del mandat, dins el termini màxim de 15 dies a la finalització d'aquest.

2. Les variacions hauran d'ésser formulades pel conseller afectat per la variació, quan aquesta es produeixi.

3. Les declaracions o certificacions anteriors es formalitzen com a requisit previ sense el qual no és possible de 
prendre possessió del càrrec.

Article 100. Estructura del registre.

El Registre d’interessos de la Corporació està subdividit en dos seccions:

- Secció 1ª. Registre d’Activitats

En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics.
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- Secció 2ª. Registre de Béns Patrimonials

En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre béns i drets patrimonials.

Article 101. Funcionament del registre

a) Aspectes generals

S’utilitzaran els models aprovats per resolució de Presidència. En cap cas podran presentar-se les declaracions 
efectuades davant dels Ajuntaments respectius. 

Les declaracions, que es presentaran personalment a la Secretaria de la corporació,  hauran d’anar signades 
per la persona titular de les dades i pel titular de la Secretaria, o persona que designi com a fedatari públic. 

Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels/de les declarants, sense perjudici de 
qualsevol tipus de responsabilitats en què poguessin incórrer en cas de presumptes falsedats en document 
públic. No li correspon a la Secretaria la comprovació d’allò declarat, ni cap responsabilitat sobre allò no 
declarat. L’única obligació de la Secretaria com a fedatària pública és rebre les declaracions, custodiar-les i 
ordenar la seva inscripció.

b) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions

Serà necessari que a l’expedient personal hi figuri sempre una fotocòpia actualitzada del DNI, per tant, s’haurà 
d’exhibir en cada declaració que es presenti per guardar, si cal, una fotocòpia. Optativament, es podrà aportar, 
també, una fotografia en el format que s’indicarà.

Amb la declaració, doncs, serà necessari que s’aporti una fotocòpia del DNI, i en les declaracions sobre béns 
patrimonials que es presentin, sempre que es produeixin i/o es refereixin a exercicis diferents dels ja aportats, 
s’acompanyarà la següent documentació:

- Fotocòpia de l’última declaració de l’impost de la renda de les persones físiques - IRPF (n’hi ha 
prou amb el document d’ingrés o devolució - avui model 100-, o amb el certificat de l’Agència 
Tributària o anàleg).

c) Moment de la formalització

Les declaracions s’han de presentar a la Secretaria:

1) Pels membres electes

- abans de la presa de possessió  
- amb ocasió del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat corporatiu
- a la fi del mandat 
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les declaracions 

presentades anteriorment 

S’entén que finalitza el mandat, el dia anterior al del Ple constitutiu de la nova corporació.

2) Pel personal directiu 

- abans de la presa de possessió  o quan s’accedeixi al càrrec
- amb ocasió del cessament, renúncia o a la fi del càrrec, produïda per qualsevol circumstància
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- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les declaracions 
presentades anteriorment 

e) Termini per declarar i contingut de les declaracions

La declaració haurà de ser prèvia a la pressa de possessió o accés al càrrec.

No obstant això, respecte dels obligats a declarar que no tinguin la condició d’electes, si no es produeix la 
pressa de possessió formal per accedir al càrrec, la declaració s’haurà de presentar dintre dels 30 dies 
següents a la data de la resolució de la designació o nomenament, en la forma prevista.

Quant a les declaracions referides a les situacions de fi del mandat o del càrrec,  produïdes per cessament o 
per qualsevol de les causes legalment previstes, la declaració s’haurà de presentar en el termini màxim de 30 
dies, comptats a partir de la data en què s’hagi produït la causa que motivi aquesta situació, o s’hagi adoptat 
l’acord o resolució corresponent, en la qual s’haurà d’haver incorporat una referència a l’obligació de formular la 
declaració.

Respecte de les modificacions o variacions, les declaracions s’hauran de presentar dintre de l’any natural en 
que s’hagi produït la modificació corresponent. Si la modificació es produeix dintre de l’últim trimestre de l’any, 
la declaració es podrà presentar com a màxim fins a l’últim dia del primer trimestre de l’any natural 
immediatament següent.

 f) Conseqüències de la no presentació

Respecte del membres electes, la no presentació de la declaració abans de l’acte de presa de possessió, 
suposarà que no podran prendre possessió del càrrec, ni, per tant, en el cas del Ple constitutiu, participar en 
l’elecció de President, en els termes establerts per la LOREG, sens perjudici que puguin prendre possessió en 
un moment posterior.

 Publicitat dels Registres

Les condicions en què s’han de publicar les declaracions presentades al Registre d’Interessos, tal i com fixa 
l’art. 75.7 de la LRBRL, es farà en el Butlletí Oficial de la Província. 

Els terminis previstos per a la publicació en el BOP seran els següents:

1) Sis mesos des de la data en que es presentin les declaracions de presa de possessió, accés al càrrec, 
cessament o renúncia per qualsevol de les causes previstes. Fora dels terminis coincidents amb l’inici i fi 
del mandat corporatiu, aquesta publicació podrà ser substituïda per una publicació anual, feta el mes de 
gener i que contingui totes les declaracions presentades durant l’any immediatament anterior.

2) Anualment, dintre dels 4 mesos següents a la finalització de l’any natural, les modificacions presentades 
durant aquest període

L’anunci de publicació al BOP de les dades contingudes tant en les declaracions d’activitats i incompatibilitats, 
com de patrimoni, es realitzarà de la següent forma:

1. Diligència de la Secretaria en la qual es farà constar el nom, cognoms i DNI de les persones que han 
formulat declaració, així com que les declaracions estan a disposició dels/de les interessats/des a la 
Secretaria.

2. Sens perjudici del previst a l’apartat 1, mitjançant la formulació d’una declaració responsable signada 
davant la Secretaria, qualsevol dels obligats a fer declaració podrà sol·licitar que les seves declaracions 
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siguin publicades a la web o seu corporativa. Seguidament, es procedirà a la seva publicació en els 
termes, límits i condicions que el/la propi/a declarant determini per escrit.

Així mateix, de conformitat amb la Llei 19/2014, caldrà publicar al Portal de Transparència del Consell 
Comarcal les corresponents declaracions, amb omissió de les dades personals, així com aquelles que puguin 
facilitar la localització respecte dels béns. 

Article 102. Accés als Registres

Respecte de l’accés i certificació de dades sol·licitada pel Defensor del Poble, el Ministeri fiscal, els Jutges, 
Tribunals, el Tribunal de Comptes i l’Oficina Antifrau, i les seves figures autonòmiques anàlogues quan es 
sol·liciti, la Secretaria procedirà a lliurar certificació literal del contingut de les declaracions presentades, amb el 
vist i plau del president de la Corporació, i/o trametent fotocòpia compulsada de les declaracions en qüestió.

TÍTOL CINQUÈ 
Particularitats del procediment administratiu 

Article 103. S’habilita als funcionaris o altre personal al servei de l’administració comarcal encarregats de 
la tramitació dels procediments administratius per tal de: 

 Formular els requeriments d’esmena i millora de les sol·licituds, en els termes previstos a l’article 68 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

 Compulsar i certificar l’autenticitat de documents i dades relacionades amb el propi expedient. 
 Actuar per autorització de signatura en aquells casos en què l’òrgan administratiu que hagi de 

resoldre o funcionari que exerceixi les funcions corresponents així ho consideri oportú. 

TÍTOL SISÈ
Participació dels municipis en el Consell Comarcal

Article 104. El president informarà els municipis de les matèries de competències comarcals que els 
afectin directament. Així mateix, consultarà o convocarà aquells municipis que no tinguin representació en el si 
del Consell, abans de prendre qualsevol decisió que els afecti.

TÍTOL SETÈ
Informació i participació ciutadanes

Article 105. Les sessions del Ple del Consell Comarcal són públiques llevat les previstes en l'article 70.1 
de la Llei 7/1985 reguladora de la bases del règim local. No són públiques, en canvi, les sessions de les 
comissions informatives, del Consell d'Alcaldes, del Consell de Presidència i d'altres òrgans complementaris. 
S'hi podran convocar els representats municipals si es delibera entorn d'alguna qüestió que els afecti 
directament.

Article 106. Les peticions de les entitats o les associacions previstes en l'article 72 de la Llei 7/1985, es 
canalitzaran preferentment a través de l'ajuntament corresponent on tinguin la seu, el qual informarà de la 
petició i la trametrà al Consell Comarcal.
Les corporacions de Dret Públic i, en general, els ens associatius o institucionals, d'àmbit superior al municipal, 
podran adreçar-se directament al Consell Comarcal per formular iniciatives, comparèixer a les informacions 
públiques, i estaran legitimades, a efectes impugnatius, per la legislació general.
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Article 107. Les convocatòries del Ple del Consell Comarcal es podran trametre als mitjans de 
comunicació de la comarca i es faran públiques al tauler d'anuncis de l'entitat.
El Consell Comarcal donarà publicitat resumida del contingut i l'acord de les sessions plenàries que, pel seu 
interès general, estimi convenient.

Per a aquesta finalitat es podrà editar un butlletí informatiu o es publicarà als mitjans de comunicació social de 
l'àmbit comarcal.

Article 108. El Consell Comarcal podrà obrir una oficina d'informació de la pròpia activitat, que podrà 
coordinar-se amb la de les altres oficines d'informació de les administracions públiques concurrents a la seu de 
la comarca que ho estimi convenient per raons d'interès general.

Article 109. Les sol·licituds que facin els veïns a qualsevol òrgan de la comarca es cursaran per escrit i 
seran contestades en els termes de la legislació de procediment administratiu vigent. Si són objecte de 
tractament per part d'algun òrgan col·legiat del Consell, es farà arribar al proponent el resultat del seu escrit i 
també es requerirà, si és procedent, la presència de l'autor de la proposta a la sessió o la reunió que 
correspongui.

Article 110. El Consell Comarcal haurà d'establir els procediments i òrgans adequats per fer efectiva la 
participació dels veïns de la comarca en els assumptes de la vida pública local.

En tot cas, els veïns de la comarca que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals podran 
exercir la iniciativa popular, presentant propostes d'acord o actuacions o projectes de reglament en matèries de 
competència comarcal. Aquestes iniciatives hauran d'anar subscrites almenys pel 10% dels habitants censats 
en el conjunt de la comarca.

Aquestes iniciatives hauran de ser sotmeses a debat i votació en el Ple, sense perjudici que siguin resoltes per 
l'òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas, es requerirà el previ informe de legalitat del secretari, així 
com l'informe de l'interventor quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic de la corporació. 
Aquestes iniciatives poden portar incorporades una proposta de consulta popular local, que serà tramitada en 
aquest supòsit pel procediment i amb els requisits previstos en l'art. 71 de la Llei de bases del règim local.

Article 111. El Consell Comarcal haurà d'impulsar i promoure la utilització interactiva de les tecnologies 
de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per presentar 
documents i per realitzar tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes.

Disposició addicional

Els preceptes d'aquest Reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació bàsica 
de l'Estat, o de la legislació autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquestes, s'entenen 
automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la revisió o modificació d'aquesta 
legislació, a excepció que resultin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb les noves 
previsions legislatives.

Disposició derogatòria

L'entrada en vigor d'aquest reglament derogarà, i deixarà sense efecte de forma automàtica, les disposicions 
del Reglament orgànic comarcal aprovat pel aquest Consell Comarcal en sessió plenària que va tenir lloc el dia 
28 de desembre de 1988 (BOP Girona núm. 63, de 9 de maig de 1989), així com les seves posteriors 
modificacions. 

Disposició final

Aquest Reglament, que consta de 112 articles, una Disposició addicional, una Disposició Derogatòria i una 
Disposició final, entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament pel Consell Comarcal en sessió plenària i 
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publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini de 15 dies 
hàbils a partir de la comunicació de l’acord, com preveu l’article 65.2 en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
La senyora Dolors Rubio Castillo pregunta si s’ha creat alguna Comissió de Transparència. Se li contesta que 
s’ha creat sota el nom de Comissió Tècnica de Gestió de la Informació.

La senyora Sílvia Dinorah pregunta si la Junta de Portaveus es farà cada vegada abans de cada Ple, com 
estableix l’article 24 del ROC.

En relació a l’article 95 del ROC, també demana que voldria poder tenir accés a les reunions de forma 
mensual, cosa que contesta el President oferint-li l’accés a la informació sempre que ho necessiti, atès que ara 
mateix no és possible fer-ho d’una altra manera.  

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 11
(ERC-AM  8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1)

3.2. Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència 
del Consell Comarcal de la Selva (PRP2016/162)   

Exp. núm.: 2014/172   

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva, va signar el 2 de juliol de 2009, amb l’Agència Catalana de l’Aigua, un conveni 
en excussió del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament, per a la gestió dels sistemes de sanejament en alta.

Així mateix, els ajuntaments d’Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Campllong, Hostalric, Maçanet de la Selva, 
Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Celoni (per l’abocament de Gualba), Sils, Vidreres i 
Vilobí d’Onyar, han delegat a favor del Consell Comarcal les competències que els hi corresponen en relació 
amb la gestió del sanejament en alta del seu municipi.

Amb l’assumpció d’aquestes competències, el Consell Comarcal és l’ens responsable de la gestió de les 
instal·lacions de sanejament en alta i de la intervenció administrativa dels abocaments al sistema de 
sanejament, en definitiva l’administració actuant.

El 29 de maig de 2014, el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament el  Reglament de sistemes 
públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva. 

Fins a les hores, el marc legal per regular la gestió del sanejament comarcal era el Decret 130/2003.

Transcorreguts dos anys de l’aprovació definitiva del Reglament comarcal, des de l’Àrea de Medi Ambient, s’ha 
considerat necessari fer una revisió d’aquest Reglament de Sanejament Comarcal, amb següents objectius 
particulars:

1) Actualització de la normativa vigent.
2) Aclariment en la definició dels conceptes d’usuari i activitats.
3) Aclariment dels usuaris que han de disposar d’autorització d’abocament i la corresponent tramitació.
4) Puntualitzacions sobre el personal inspector i les seves facultats.
5) Revisió d’alguns conceptes referents a les infraccions i sancions.
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Per a la resta d’objectius i conceptes no modificats, el Reglament comarcal, es manté tal i com es va aprovar 
definitivament el 29 de maig de 2014.

Fonaments de dret
Conveni signat el 2 de juliol de 2009, amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal.

Delegació de competències dels ajuntaments d’Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Campllong, Hostalric, 
Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Celoni (per l’abocament de 
Gualba), Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament i les 
seves modificacions.

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya i les seves modificacions.
Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva.

Acords

Primer.- Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament dels Sistemes Públics de Sanejament competència 
del Consell Comarcal de la Selva revisat.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini  mínim de trenta 
dies, a fi que s’hi puguin presentar  al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de 
difusió provincial i al tauler d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Campllong, Hostalric, 
Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Celoni (per l’abocament de 
Gualba), Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar, i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

ANNEX I. Text refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell 
Comarcal de la Selva, revisat. 

REGLAMENT DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT COMPETÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

Aquest Reglament té per objecte:

1.1.- Regular l’accés, l’ús, garantir el correcte funcionament del servei públic de sanejament i ordenar la 
intervenció  administrativa i disciplinaria, en la xarxa de col·lectors en alta, les estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR’s) i  les instal·lacions complementàries que configuren el sistema públic de sanejament 
gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. 

1.2.- Garantir que, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, les aigües residuals no domèstiques 
que s'aboquen als sistemes públics de sanejament compleixen els límits establerts en aquest Reglament o en 
les autoritzacions vigents o permisos preceptius.
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1.3.- Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema públic de sanejament 
per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal d'assegurar el compliment de les 
normatives aplicables.

Per aquests motius els límits d’emissió, tant de cabals com de càrregues dels abocaments, vénen fixats pels de 
immissió a les instal·lacions que, a la vegada, vénen condicionats pels d’immissió en els rius i torrents respecte 
als afluents de les depuradores i també per les característiques d’aquestes.

Article 2.- Àmbit territorial

2.1.-Aquest Reglament és d'aplicació en els termes municipals d’aquells ajuntaments que han delegat en el 
Consell Comarcal, o que ho facin en el futur, l’exercici de les seves competències en matèria de sanejament en 
alta de les aigües residuals, així com, d’aquells que no disposen de sistema de sanejament, però que han 
delegat les competències d’autorització i control d’abocaments a favor del Consell Comarcal.

S’estableix que l’exercici pel Consell Comarcal d’aquestes competències serà plenament compatible amb 
l’obligació relativa a la conservació i el manteniment de les xarxes municipals de sanejament.

2.2.- Hauran de complir aquest Reglament els abocaments d’aigües residuals que hagin de ser evacuades 
mitjançant les infraestructures col·lectives que integren els sistemes de sanejament esmentats, sense perjudici 
que cada municipi pugui imposar condicions més restrictives per l’ús de la xarxa de sanejament en baixa.

2.3.- S’entendrà com a aigües residuals, les següents tipologies d’abocaments:

a) Abocaments realitzats a una xarxa de clavegueram municipal amb destinació final a la depuradora 
municipal.

b) Abocaments realitzats en un sistema de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions 
depuradores).

c) Abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.

2.4.- Aquest Reglament no es d’aplicació pels abocaments realitzats a llera pública, ni pels abocaments 
indirectes als sistemes de sanejament, municipis sense depuradora final. Aquests tipus d’abocaments 
s’ajustaran al que estableix el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya .

2.5.- Aquest reglament s’entén sens perjudici de la vigència de l’aplicació de tot el que disposa la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el Decret 130/2003 de 
13 de maig del Reglament dels serveis públics de sanejament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i per a Directiva Europea de 
21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

2.6.- Aquest reglament, incorpora els canvis que en matèria de sanejament recull la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. (DOC nº 6.920 de 24 de juliol de 2015)

Article 3.- Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions

3.1.- El Consell Comarcal de la Selva exerceix les competències de gestió dels sistemes de sanejament en alta 
delegades pels municipis de la comarca. En concret les competències que li atribueixen la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, i el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, article 53, atorgar les autoritzacions d’abocaments, inspeccionar, sancionar, i rescabalar-se 
dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejaments del seu àmbit. 
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3.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Agència Catalana de l’Aigua venen determinades 
pel Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal de la Selva en execució del Decret 
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, signat entre 
ambdues administracions en data 2 de juliol de 2009.

3.3.- Les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva, els ajuntaments i l’Agència Catalana de l’Aigua s’han 
d’ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al 
règim de coordinació propi de la concurrència de competències.

Article 4.- Classificació de les persones usuàries

4.1.- Es defineix com usuari tota persona natural o jurídica, titular d’un edifici, d’un establiment o d’una activitat, 
que produeix aigües residuals. Els usuaris es classifiquen en:

1. Usuari domèstic o assimilable (UD): Integren aquesta categoria els usuaris d’aigua per habitatges (aigües 
procedents de les activitats de neteja, sanitaris i cuines dels habitatges) i els no inclosos en l’apartat 2, sens 
prejudici de les actuacions de comprovació i inspecció que es considerin necessàries en les activitats descrites 
en l’art. 13.5 de la llei 16/2015, de 21 de juliol, no incloses en l’apartat 2.

2. Usuari industrial o assimilable (UI): En formen part tots aquells usuaris que es trobin el alguna de les 
condicions següents:

a) Activitats industrials, comercials o de concurrència pública, sempre que generin abocaments d’aigües 
residuals amb un volum superior a 6.000 m3/any.

b) Els usuaris amb establiments que, independentment del cabal dels seus abocaments, i en relació amb 
la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques(CCAE2009), aprovada pel Decret 137/2008, 
estiguin compreses en les seccions C, D, E.

c) Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s’incompleixin els límits generals en matèria 
d’abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin potencialment contaminants, encara 
que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors.

CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT

Article 5.- Ús del sistema de sanejament

5.1.- Totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les activitats comercials o 
industrials, amb possibilitat de connexió i d’abocament a un sistema públic de sanejament, estaran obligats a 
connectar-se.

5.2.- Només s’eximeix de la connexió a un sistema públic de sanejament d’aigües residuals si aquests no 
existeix o bé si, encara que n’hi hagi, l’abocament és més beneficiós a medi natural. En tot cas, l’autorització de 
l’abocament a medi correspondrà a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Article  6.- Condicions prèvies per a la connexió als sistemes públics de sanejament

6.1.- Per a la connexió al sistema públic de sanejament, serà necessari que la xarxa estigui en servei i que 
l’abocament compleixi les condicions que s’estableixen en aquest Reglament.

6.2.- Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats i que estiguin connectats a un sistema 
públic de sanejament amb destinació final a la depuradora municipal, hauran de complir les disposicions 
d’aquest Reglament, llevat d’excepcions justificades.

6.3.- No es permetran les connexions directes als col·lectors en alta d’abocaments individuals si no és per 
causa justificada, o bé, si no hi ha cap altra solució tècnica. El Consell Comarcal col·laborarà amb els 
Ajuntaments i els interessats en la recerca de la solució més adient.
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6.4.- Per la connexió i l’abocament d’aigües residuals a un sistema públic de sanejament, serà necessari 
disposar de l’autorització corresponent i respectar les prohibicions establertes en aquest Reglament, sense 
perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els respectius Ajuntaments.  

 6.5.- Han de disposar de l’autorització d’abocament:

a) Aquelles activitats industrials, comercials o de concurrència pública, sempre que generin abocaments 
d’aigües residuals amb un volum superior a 6.000 m3/any.

b) Els usuaris industrials o assimilables amb establiments que, independentment del cabal dels seus 
abocaments, i en relació amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques(CCAE2009), 
aprovada pel Decret 137/2008, estiguin compreses en les seccions C, D, E.

c) Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s’incompleixin els límits generals en matèria 
d’abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin potencialment contaminants, encara 
que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors.

6.6.- El Consell Comarcal podrà fixar límits específics diferents dels del Reglament o requerir condicions 
especifiques de pretractament i/o tractament previs a la connexió al sanejament, tant per cabal com per 
càrrega, per preservar i garantir el correcte funcionament dels sistemes públics de sanejament.

Les activitats que superin els límits, tant per cabal com per càrrega, que s’indiquen en aquest Reglament, 
estaran obligats a construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de tractament que 
siguin necessàries per garantir un abocament amb els nivells exigits.

6.7.- Els Ajuntaments sol·licitaran en la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) i/o del 
seu planejament derivat, el pronunciament del Consell Comarcal en referència a la suficiència dels sistemes de 
sanejament en alta en l’exercici de la seva competència, i en aplicació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
Decret Legislatiu 1/2005 i del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística.

6.8. - Tota nova urbanització haurà de preveure la construcció de xarxa separativa, on només podran ser 
connectades al sistema de sanejament les aigües residuals procedents de les edificacions, restant 
completament prohibit la connexió d’aigües blanques.

6.9.- No son admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per 
injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Article 7.- Requisits i característiques bàsiques per a les connexions als sistemes de Sanejament

7.1.- No es permet abocar aigües residuals a través de connexions movibles. No obstant això, es podran 
traslladar mitjançant camions cisterna, prèvia autorització del Consell Comarcal, les aigües residual procedents 
de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, fins a la planta depuradora que 
s’indiqui.

7.2.- Les connexions a la xarxa de clavegueram municipal es faran d’acord amb les normes municipals. 

7.3.- Les connexions al col·lector en alta es faran d’acord amb el que estableixin els serveis tècnics del Consell 
Comarcal. Les connexions s’efectuaran sempre per la part alta del col·lector, per sobre de la làmina d’aigua en 
hores punta i compliran les condicions de bona construcció i de seguretat per a béns i persones.

7.4.- Per aprovar les connexions al col·lector en alta, caldrà justificar que no s’aboqui qualsevol aigua paràsita, 
ja sigui pluvial, procedent d’escorrentius de regadiu, o que per qualsevol causa no tingui consideració d’aigua 
residual. Tanmateix, es denegarà el dret de qualsevol connexió quan no garanteixi les condicions d’estanquitat 
fixades i regulades pels assaigs corresponents per a canonades de sanejament.

7.5.- Els establiments industrials amb permís d’abocament estan obligats a notificar de manera immediata al 
Consell Comarcal, qualsevol canvi efectuat en els seus processos de fabricació, en les seves matèries 
primeres o bé en altres circumstàncies susceptibles d’alterar la composició dels abocaments o el seu règim.
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7.6.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals haurà de disposar d'un sifó per tal d'evitar el pas de gasos i 
múrids. 

7.7.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals no domèstiques hauran d'ubicar, abans de la connexió al 
sistema de sanejament i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de presa de 
mostres d’acord amb l’esquema detallat a l’annex 5 d’aquest Reglament.

7.8.- L'arqueta haurà de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, d'un element aforador, 
d'acord amb el que estableix l'annex 3 del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, amb un registre 
totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. 

7.9.- Serà responsabilitat dels establiments la unificació dels abocaments generats pels processos productius i, 
alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa 
interna de les aigües residuals.

7.10.- Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa 
urbanística.

7.11.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema de sanejament, així com les de 
conservació i manteniment seran a càrrec de la persona interessada.

7.12.- Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple en un interval de quinze minuts, o del 
quàdruple en una hora, del valor mitjà diari autoritzat.

Article 8.-Prohibicions i limitacions

8.1.- No s’autoritzarà:

a) L’obertura, l’ampliació, la modificació i l’abocament d’una empresa que no disposi del corresponent 
permís.

b) La posada en funcionament de cap activitat contaminant per sobre dels límits, de cabal o càrrega, 
establerts en aquest Reglament.

c) Les connexions al sistema de sanejament que no siguin independents per a cada indústria. Quan això 
no sigui possible, s’haurà de proposar com a alternativa una solució tècnica que permeti la 
caracterització de les aigües de cada una de les activitats.

d) La dilució per aconseguir uns nivells de qualitat que permetin el seu abocament a un sistema.
e) L'abocament d'aigües blanques o pluvials al sistema quan es pugui adoptar una solució tècnica 

alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari 
s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

8.2.- Substàncies prohibides: Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament als sistemes públics 
de sanejament les substàncies de l’annex 1 del present Reglament.

8.3.- Límits d’abocament: Els abocaments no domèstics que continguin substàncies establertes a l’annex 2  del 
present Reglament hauran de respectar les limitacions que s’estableixin.

Les limitacions s'han establert en atenció a:

- La capacitat i utilització dels sistemes públics de sanejament 
- La fixació dels límits d'abocament pels sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
- La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 60/2011 de 21 de 

gener, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- La protecció al medi receptor

8.4.- Les condicions d’abocament, els límits i el cabal, atorgades a les activitats podran ser revisades pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment si fos necessari per la preservació i garantia de bon 
funcionament del sistema públic de sanejament. 



61

Article 9.- Situacions d’emergència

9.1.- S’entendrà que es produeix una situació d’emergència quan per una descàrrega perillosa o fortuïta 
s’aboquen directament o indirectament substàncies de tipus líquid o gasos que puguin ser potencialment 
perillosos per a la seguretat física de les persones, de les instal·lacions, dels béns i/o del medi en general.

9.2.- Els titulars dels establiments industrials susceptibles de provocar una situació d’emergència,  tenen 
l’obligació de redactar un protocol d’intervenció i de construir les instal·lacions protectores necessàries per 
evitar-les i prevenir-les. 

9.3.- Davant d’una situació d’emergència, la indústria té l’obligació de prendre immediatament totes les 
mesures necessàries que tingui a l’abast, per minorar o reduir al màxim els seus efectes. Al mateix temps ho 
notificarà, com a mínim i en una primera instància, per telèfon al Consell Comarcal i a l’estació depuradora 
receptora de l’abocament.

9.4.- En un termini màxim de set dies l’interessat haurà de remetre al Consell Comarcal un informe detallant les 
causes de l’abocament. Haurà de figurar-hi les dades de l’empresa, el cabal  abocat, quantitat i qualitat de les 
matèries abocades, causa de l’accident, hora del succés, correccions efectuades “in situ” per l’interessat, i en 
general totes aquelles dades que permetin fer als tècnics del Consell Comarcal una interpretació correcta dels 
fets i una valoració de les seves conseqüències.

9.5.- Els serveis tècnics del Consell Comarcal efectuaran la inspecció pertinent i en redactaran l’informe 
corresponent.

9.6.- La responsabilitat d’un abocament quedarà determinada per la persona física i jurídica titular de l’activitat 
que hagi provocat la descàrrega pertorbadora.

Article 10.- Permís d’abocament al sistema

10.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament serà atorgat d'acord amb el règim regulat a l'article 11 
d’aquest Reglament.

10.2.- L'atorgament d'aquest permís faculta als usuaris i usuàries per realitzar abocaments d'aigües residuals 
als sistemes públics de sanejament gestionats pel Consell Comarcal i en les condicions que s'hi estableixin.

10.3.- El permís d'abocament als sistemes de sanejament s'estableix en aquest Reglament. Aquestes podran 
venir determinades pel nivell de saturació per càrrega o cabal de cada EDAR.

Article 11.- Tramitació del permís d’abocament

Hauran de disposar del permís d’abocament les persones, físiques o jurídiques, que estiguin inclosos en algun 
dels apartats que determina l’apartat 6.5 de l’article 6.

En cas de nova sol·licitud s’haurà aportar la documentació descrita a l’Annex 3. 

Article 12.- Contingut del permís d'abocament al sistema

12.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament pot establir limitacions i condicions més restrictives que 
el Reglament respecte a:

a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment pels quals 
s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi on aboca cada EDAR.

b) El cabal mitjà abocat (m3/dia) i cabal màxim abocat (m3/hora).
c) Límits sobre l'horari de l'abocament.
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d) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres en el termini màxim 
d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L'arqueta haurà de disposar d'un element 
aforador amb les característiques establertes a l’annex 5 d'aquest reglament.

e) Registres de planta en relació als abocaments.
f) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.
g) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària.
h) Altres que estableixi el propi Consell Comarcal de manera justificada (dipòsits reguladors, abocament 

laminat...).

12.2.- El permís d'abocament pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular de l'activitat, 
d'acord amb la Llei 20/2009,de prevenció i control ambiental, quan es tracti d'activitats compreses en el seu 
àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular 
productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

12.3.- El permís d’abocament pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l’article 8 
d’aquest reglament, en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en 
un termini fixat pel Consell Comarcal, o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la contaminació 
tècnicament viable i temporalment possible.

12.4.- El permís podrà admetre abocaments que superin el límits especificats en l’apartat 8.3, quan la capacitat 
de les instal·lacions d’un sistema públic de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de 
saturació, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de tractament. Caldrà que aquesta possibilitat es 
reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les 
càrregues contaminants de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament del permís no pot en cap cas 
comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de 
sanejament.

12.5.- La inspecció i vigilància pel compliment del permís d'abocament correspondrà al Consell Comarcal.

Article 13.- Revisió del permís d'abocament al sistema

13.1.- La resolució del permís d’abocament incorporarà la seva vigència temporal. Amb caràcter general 
quedarà establert per les activitats potencialment contaminants en un termini màxim de vuit anys i per la resta 
d’activitats per la mateixa durada que el termini de revisió de la llicència d’activitats.

13.2.- Sens perjudici de l’establert en l’article anterior, és obligació de la persona titular del permís d’abocament 
comunicar al Consell Comarcal qualsevol circumstància que impliqui una variació de les característiques 
quantitatives i/o qualitatives de l’abocament, procedint-se a la revisió del permís concedit.

El permís d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició 
de l'abocament, quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu 
atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació del permís o el seu atorgament 
amb condicions diferents.

13.3.- El Consell Comarcal podrà procedir a la revisió del permís d'abocament quan:

a) L'efecte d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives, dificultin el seu tractament 
adequat.

b) Es detecti que ha hagut un canvi en les característiques de l’abocament, en el seu tractament o en el 
propi procés productiu.

13.4.- Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un termini, fixat pel 
Consell Comarcal, per adaptar-se als nous requeriments.

Article 14.- Obligacions de la persona titular del permís d’abocament

14.1.- La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions següents:
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a) El titular d’una instal·lació amb permís d’abocament estarà obligat davant el personal acreditat pel 
Consell Comarcal a:
- Facilitar-li l’accés en aquelles parts de la instal·lació que considerin necessari per al compliment 

de la seva missió.
- Facilitar el muntatge de la instrumentació que calgui per realitzar els mesuraments i les 

comprovacions necessàries.
- Proporcionar qualsevol altra facilitat per a l’exercici i el compliment de les seves funcions.

b) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol avaria en el procés productiu i/o 
qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al sistema.

c) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol circumstància futura que impliqui 
una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè els tècnics del 
Consell Comarcal procedeixin, si s'escau, a la revisió del permís.

d) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò establert en la legislació sectorial. 
e) Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions que resultin 

del pla d'autoprotecció.

14.2.- En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, l'usuari titular de 
l'activitat causant de la descàrrega està obligat a seguir les indicacions definides a l’article 9 d’aquest 
Reglament i com a mínim haurà de:

a) Comunicar-ho amb caràcter d’urgència a la pròpia depuradora i als serveis tècnics del Consell 
Comarcal, especificant les següents dades:
- Nom, identificació i ubicació de l'activitat.
- Cabal i matèries abocades.
- Hora i causes de la descàrrega.
- Descripció de les mesures adoptades.

b) Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla d'autoprotecció.
c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els danys causats al sistema.

Article 15.- Revocació del permís d'abocament al sistema

15.1. El permís d'abocament a un sistema de sanejament públic de la comarca, podrà ser revocat en els 
supòsits següents:

a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat.
b) Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.
c) Com a mesura cautelar aparellada a una sanció.

15.2.- En tot cas, la revocació de l’autorització d’abocament es resoldrà amb audiència prèvia de l’interessat.

15.3.- En els supòsits contemplats en el apartat 15.1 d’aquest article, el Consell Comarcal comunicarà 
immediatament a l’Ajuntament i a l’Agència Catalana de l’Aigua, la revocació de l’autorització d’abocament a fi 
que s’adoptin les mesures oportunes.

Article 16.- Procediment de legalització d’abocaments

16.1.- En el supòsit d’abocaments que compleixin amb les disposicions d’aquest reglament, però que no 
disposin de la corresponent autorització, el Consell Comarcal requerirà al titular de l’abocament per tal que 
formuli la corresponent sol·licitud d’autorització d’acord amb l’establert en l’article 10 i següents d’aquest 
Reglament.

Si és necessari, es precisaran les mesures cautelars a adoptar, les quals es detallaran al requeriment i 
s’establiran per un termini determinat.

En el supòsit que el titular no atengui el requeriment efectuat per sol·licitar l’autorització o per realitzar les 
mesures cautelars imposades, el Consell Comarcal acordarà sense més tràmit l’arxiu de les actuacions per a la 
legalització de l’abocament, sense perjudici d’iniciar el procediment sancionador corresponent.
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16.2.- En el supòsit d’abocaments d’aigües residuals sense autorització, que alhora incompleixin en altres 
aspectes del present reglament, se’n resoldrà la seva interrupció.

Article 17.- Abocament mitjançant camions cisterna

17.1.- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant camió cisterna caldrà 
que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona 
posseïdora obtingui una autorització d’abocament específica que haurà d’ésser lliurada per l’interessat al cap 
de planta de la instal·lació indicada en l’autorització.

17.2.- S’autoritzarà l’abocament de:

a) Les aigües residuals que provinguin de fosses sèptiques d’usuaris domèstics i d’usuaris no domèstics 
sempre i quan aquesta activitat generi aigües residuals assimilables a domèstiques.

b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament.

17.3.- Les autoritzacions d’abocament amb camió cisterna, es faran de manera preferent a la depuradora de 
Sils- Vidreres per conveniència del servei. De manera extraordinària, es valorarà autoritzar l’abocament a 
alguna de les altres depuradores gestionades pel Consell Comarcal.

17.4.- Per a l’acceptació d’abocaments amb camió cisterna caldrà:

a) Obtenir el Permís d’abocament d’acord amb el tràmit previst a l’annex 4.
b) Liquidar la corresponent taxa
c) El transportista haurà de ser un gestor de residus autoritzat.
d) Concertar dia i hora d’abocament a la planta.
e) La direcció de la planta depuradora on es produeixi l’abocament tindrà la facultat d’impedir l’operació 

quan consideri que el residu líquid que es preveu abocar no reuneix les condicions d’admissibilitat 
previstes, anàlogament quan en el curs d’un abocament es constati que es tracta d’un líquid 
inadmissible es posarà fi a l’operació de descàrrega, i quedarà l’obligació per part del transportista de 
la reabsorció i el retorn del líquid abocat.

17.5.- El Permís d'abocament s’atorgarà per a un abocament puntual o per a un abocament periòdic i tindrà 
una validesa màxima de cinc anys, renovable.

 17.6.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions i 
limitacions de l’apartat 8.2 i 8.3 establertes en aquest Reglament, o a les fixades pel Consell Comarcal en el 
permís d’abocament.

17.7.- Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques o de les neteges 
dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les 
limitacions del bloc 1 de l'annex II pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.

17.8.- L’empresa explotadora de l’EDAR prendrà una mostra del contingut de la cisterna, de la qual el Consell 
Comarcal en pot sol·licitar l’analítica. Si la mostra no s’ajusta al declarat a la sol·licitud i representa major 
càrrega contaminant per la planta, aquest fet implicaria la incoació d’un expedient sancionador amb la 
reclamació del rescabalament dels danys produïts al sistema.

17.9.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit 
de saturació, podrà aplicar-se allò previst en l’apartat 12.4 d'aquest Reglament.

Article 18.- Competència i recursos

18.1.- És competència del President del Consell Comarcal, la resolució de les sol·licituds de connexió a la 
xarxa comarcal de sanejament en alta així com de les connexions al clavegueram municipal en els supòsits de 
delegació en aquesta matèria i d’abocament al clavegueram municipal o a la xarxa comarcal de sanejament en 
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alta i les revocacions de les autoritzacions, així com les ordres individuals de manament i, en general, qualsevol 
altra resolució que tingui per objecte l’aplicació d’aquest Reglament.

18.2.- Les resolucions del President posen fi a la via administrativa i contra elles els interessats poden 
interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix President en el termini d’un mes si la resolució és 
expressa. Si no ho és, en el termini de tres mesos, comptat a partir de l’endemà del dia que es produeixi el 
desistiment per acte presumpte.

18.3.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els interessats poden interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la resolució expressa 
del President i en el termini de sis mesos a comptar a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la 
resolució presumpta (silenci administratiu negatiu).

CAPÍTOL III. INSPECCIÓ I CONTROL

Article 19.- Funció inspectora

19.1.- D’acord amb el Conveni formalitzat amb l’Agència Catalana de l’Aigua en data 2 de juliol de 2009, el 
Consell Comarcal podrà exercir la funció inspectora amb personal propi dels serveis tècnics o amb personal 
habilitat d’empreses externes.

19.2.- El Consell Comarcal podrà exercir la funció inspectora amb personal propi dels serveis tècnics o amb 
personal  d’una empresa externa habilitada. 

El personal que porta  a terme la funció inspectora haurà de tenir com a mínim la qualificació professional 
d’enginyer tècnic o assimilable en l’àmbit del sanejament i/o del medi ambient.

19.3.- Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del sistema públic de sanejament. En exercici 
d'aquesta facultat, podrà realitzar els controls, assajos i anàlisis que  consideri necessari, tot i informant a l'ens 
gestor corresponent.

19.4.- La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en tasques d'inspecció podrà ser 
realitzada per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades.

Article 20.- Objecte i inici de la inspecció

20.1.- Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions amb permís d’abocament o aquelles amb 
abocaments d'aigües residuals que puguin afectar el sistema públic de sanejament i/o alterar el seu 
funcionament.

20.2.- L'actuació inspectora s'inicia:

a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de l'inspector quan apreciï un 
incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior.

b) En virtut de denúncia.

Article 21.- Facultats del personal inspector

21.1.- El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directa o indirectament, tinguin relació amb el procés de 

producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o 
d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al 
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subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que 
consideri oportunes.

c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per 
a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.

d) Mesurar els cabals abocats.
e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa 

relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves 

funcions.

21.2.- El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en informe per a la 
pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en 
tràmit.

Article 22.- Obligacions del personal inspector

El personal inspector resta obligat a:

a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament, han 
d’acomplir tots els abocaments.

b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i posar en el 

seu coneixement l’objecte de les actuacions.
d) Informar a les persones interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte 

d’inspecció.
e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d’inspecció i de qui en té la seva 

responsabilitat.

Article 23. De les funcions del personal auxiliar de inspecció

El Consell Comarcal pot designar personal auxiliar de inspecció, per a l’exercici de funcions de suport, gestió i 
col·laboració, sota la direcció i supervisió tècnica de l’inspector/a.

Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, els inspectors poden sol·licitar suport dels agents municipals i 
de qualsevol altra autoritat.

El personal auxiliar comunicarà a l’inspector/a responsable aquelles incidències que puguin ser objecte 
d’infracció. Les seves funcions es limitaran a constatar els fets observats i a recollir mostres, objectes, 
fotografies i altres indicis que acreditin la comissió d’una infracció per lliurar-los a l’inspector responsable.

Tindrà la condició de personal auxiliar, el personal del laboratori encarregat d’aixecar actes i analitzar mostres, 
així com el personal de l’empresa responsable de l’explotació dels diferents sistemes de sanejaments 
gestionats pel Consell Comarcal.

Article 24.- Obligacions de la persona titular de les instal·lacions

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el personal inspector en 
el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:

a) Permetre l’accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves instal·lacions sense 
dilació

b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.
c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que l’empresa 

utilitzi amb finalitats d’autocontrol.

Article 25.- Pràctica de les actuacions

25.1.- Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència de la persona titular o de la representació de 
l’empresa.
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25.2.- En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació inspectora s’ha de dur a terme 
amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec 
directiu o un treball qualificat.

25.3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva representació d’estar 
present durant la pràctica de l’actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, si bé s’ha de fer 
constar aquesta circumstància en l’acta.

Article 26.- Documentació de les actuacions

26.1.- Les actuacions practicades s’han de documentar en la corresponent acta estesa per l'inspector o 
inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a mínim, els següents extrems:

a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).
b) Dades de l'inspector o inspectora.
c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada.
d) Motiu de la inspecció.
e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades.
f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l’acta d’inspecció per part de la persona interessada.
g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s’accepta o no la mostra 

contradictòria per part de la persona interessada, que s’informa a la mateixa de les analítiques que es 
duran a terme així com del procediment de l’anàlisi diriment.

h) Altres dades obtingudes en la inspecció.

26.2.- En el cas que el o la compareixent a l’acte d’inspecció es negui a firmar l’acta, l'inspector o inspectora hi 
ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l’acta amb la seva signatura i lliurar còpia d’aquesta a la 
persona titular de l’empresa objecte d’inspecció o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es 
neguessin a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest fet.

Article 27.- La presa de mostres

27.1.- La presa de mostres d’aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d’espera abans d’accedir a les 
instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora.

27.2.- La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de l’exterior de les instal·lacions en el cas 
d’obstaculització a les tasques inspectores.

27.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’acta corresponent.

Article 28.- Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s’ajusta a les determinacions següents:

a) Punt de presa de mostres: en el cas d’abocaments al sistema, la mostra es pren de l’arqueta de 
registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d’aquesta, la mostra es pren 
en el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient que garanteixi la caracterització de l’aigua 
abocada. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d’altres aigües diferents de 
l’abocament, s’ha de fer constar a l’acta d’inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les 
aigües mostrejades.

b) Preparació de la mostra: per a l’obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat d’efluent 
suficient per permetre la presa d’una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El 
mostreig s’efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es 
vulguin realitzar. Els recipients s’esbandeixen prèviament amb el mateix efluent objecte de mostreig. 
Si s’utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb 
aigua neta.

c) Precintat i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s’identifiquen, i la mostra inicial i la 
mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l’altra 
per a la pràctica d’una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora lliura la mostra bessona a la 
persona titular de l’abocament, juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui 
procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l’anàlisi contradictòria i diriment.
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Article 29.- Transport i conservació de les mostres

29.1.- Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades protegides de la llum i de la 
calor i s’han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de 
l’analítica.

29.2.- En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis contradictòries o diriments, les quals 
no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, s’han de fer constar al 
llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l’anàlisi, les deficiències observades. 
En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de 
l’anàlisi, circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor.

Article 30.- Centres d’anàlisi

30.1.- Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, s’han de dur a 
terme en un laboratori homologat i degudament acreditat per a aquestes anàlisis específiques.

30.2.- Per a la pràctica de l’anàlisi contradictòria, s’ha de presentar la mostra bessona al laboratori 
corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l’acte de presa de mostres per començar el 
procediment d’anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma excepcional, a 24 hores, 
mitjançant indicació a l’acta d’inspecció.

30.3.- L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres no s’ha de dur 
a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la perdurabilitat de les 
mostres, l’administració competent podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra 
diriment.

30.4.- El mètode analític, les condicions de preservació de les mostres i la pràctica de l’anàlisi contradictòria i 
diriment, seran els regulats als annexos VI i VII del Decret 130/2003.

Article 31.- Termini d’anàlisi i notificacions

31.1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l’analítica al Consell Comarcal en el termini de vint dies a partir 
del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de l’anàlisi de les mostres ha de contenir la 
indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. El Consell Comarcal podrà requerir una 
descripció detallada del mètode d’anàlisi.

31.2.- El Consell Comarca comunicarà els resultats a la persona interessada. En cas d’anàlisis contradictòries, 
el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona interessada i al Consell Comarcal. Si es tracta del 
mateix laboratori autor de l’analítica inicial, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i 
al Consell Comarcal.

31.3.- La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial al Consell Comarcal, si no 
han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la 
realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies 
des de la presa de mostres.

31.4.- Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria seran a càrrec de la persona 
interessada. Les generades per l’anàlisi diriment són a càrrec del Consell Comarcal o de la persona 
interessada en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l’anàlisi contradictòria o de la inicial, sense 
perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de 
l'Administració, derivades de la seva actuació.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
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Article 32.- Règim general de les infraccions i les sancions

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i recollides 
en aquest Reglament comarcal, les quals han de ser sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en 
el present Capítol.

Article 33.- Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) El incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament, sempre que aquest no 
causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 
euros.

b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del 
sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.

c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció 
sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les 
instal·lacions.

d) La desobediència dels requeriments de l’Administració en relació amb l’adequació d’abocaments o 
instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre 
les característiques de l’efluent o les instal·lacions de tractament.

e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos de les instal·lacions.
f) El incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o l’omissió 

dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.

Article 34.- Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb l’autorització d’abocament corresponent, inclòs 
l’abocament efectuat mitjançant camió cisterna.

b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.
c) El incompliment de les condicions establertes en l’autorització sempre que causi danys o perjudicis a 

la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 
15.025,30 euros.

d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del 
sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

e) L’obstaculització de la funció inspectora de l’Administració.
f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament de l’autorització.
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o el incompliment de les 

prescripcions o les ordres de l’Administració derivades de situacions d’emergència.
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

Article 35.- Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si causa danys o perjudicis a la 
integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.

b) El incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no autoritzats o abusius.
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

Article 36.- Sancions

36.1.- Amb caràcter general, les infraccions previstes en aquest Reglament seran sancionades amb la 
imposició de  multes.

36.2.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures 
previstes a l'article 39, 40 i 41 del present Reglament, en funció de les característiques i/o la gravetat de la 
infracció.
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36.3.- Aquestes sancions seran d'aplicació sense perjudici de les accions legals que corresponguin per les 
responsabilitats civils i/o penals en què hagin pogut incórrer els infractors.
Article 37.- Quantia màxima de les multes

37.1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:
a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
b) Infraccions greus, multa entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
c) Infraccions molt greus, multa entre 30.050,62 euros i 150.253,03 euros.

37.2.- L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament substituïda per la modificació de 
quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Article 38.- Graduació de les sancions

38.1.- Per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats es tindran en compte els següents 
criteris, assegurant-se l’adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció 
aplicada:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts.
c) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
d) La rellevància externa de la conducta infractora.
e) La reincidència, per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa, 

sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.

38.2.- En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment 
de les normes infringides d’acord amb l’establert en l’article 131.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

38.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures 
previstes als articles 39 i 40 d’aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.

38.4.- La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en qualsevol moment de reparar els 
danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

Article 39.- Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament

39.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la 
situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema 
de sanejament. La reparació i reposició hauran d’executar-se per l’infractor al seu càrrec i dins el termini que se 
li assenyali.

39.2.- Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el Consell Comarcal les 
durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l’infractor.

39.3.- La determinació dels danys causats al funcionament del sistema de sanejament, bé per descàrrega 
accidental o per una conducta infractora, es realitzarà en atenció a la superació dels paràmetres previstos en el 
present Reglament o en l’autorització d’abocament de l’activitat i d’acord amb el mètode i valors assenyalats a 
l’annex VIII apartat 1 “Càlcul del sobrecost d’explotació”, previst en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Article 40.- Mesures cautelars en cas d’infracció

40.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries 
a les determinacions d’aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les 
mesures següents:
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a) Requerir a l’usuari que en el termini que se li fixi introdueixi les mesures tècniques necessàries que 
garanteixin el compliment de l’autorització d’abocament o les disposicions d’aquest Reglament.

b) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o instal·lacions que contradiguin les 
disposicions d’aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.

c) Ordenar a l’usuari que en el termini que s’indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les obres i 
instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò que fos indegudament construït o instal·lat.

d) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per equips propis 
o a través del corresponent contracte, a càrrec de l’infractor.

e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha obtingut autorització o que no 
s’ajusten a les condicions d’aquesta o a les disposicions del present Reglament.

f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament en el cas que no sigui possible 
tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.

g) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dintre dels límits tolerats.
h) Imposar la vigilància i comprovació sistemàtica de les quantitats, proporcions d'abocament, càrrega i/o 

immissió de gasos a la xarxa, per a la seva adequació als límits màxims permesos reglamentàriament. 
i) Suspendre l’autorització d’abocament.

40.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats a), c) i d) d’aquest article seran proposats pel Consell 
Comarcal en funció de cada situació.

40.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a 
reserva de la resolució definitiva que s’adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en 
qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera contínua.

Article 41.- Execució forçosa. Multes coercitives. Ordres individuals de manament

41.1.- Sens perjudici de la utilització d'altres mitjans d'execució forçosa, i independentment de la imposició de 
les sancions pertinents, el Consell Comarcal pot imposar multes coercitives com a mitjà d'execució forçosa de 
les obligacions regulades en aquest Reglament. Aquestes multes són reiterables si transcorren els terminis 
assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi allò que s'hi ha disposat.

41.2.- L'import de les multes coercitives no pot excedir del 10 per 100 de la quantia de la multa mínima que 
correspon aplicar a la infracció presumpta en la qual es pugui subsumir la conducta de l'obligat a complir el 
requeriment del Consell Comarcal. L'import total de les multes coercitives no excedirà de 30.050,60 EUR.

41.3.- És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat, amb la 
determinació del termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies 
específiques de cada cas o situació.

41.4.- Els requeriments adreçats al compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i que imposin als seus 
destinataris determinades obligacions o prohibicions, s'han de dictar per la gerència  del Consell Comarcal a 
proposta dels serveis tècnics  i prèvia audiència dels interessats a petició seva, llevat que concorrin 
circumstàncies d'especial gravetat o urgència.

41.5.- Els requeriments s'hauran d'executar pels seus destinataris dins del termini que s'hagi fixat, i es podrà 
acudir en cas d'incompliment, previ advertiment, al mecanisme de l'execució subsidiària, amb repercussió dels 
costos ocasionats al destinatari. Els requeriments hauran de ser clars i motivats i respectaran els principis de 
congruència i de proporcionalitat.

Article 42.- Prescripcions

Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, 
les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres 
anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
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Article 43.- Procediment sancionador

El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb l’establert en la legislació sectorial 
aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat,i supletòriament al Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del 
procediment per l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 44.- Responsables

Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat directa o 
indirectament en la comissió del  fet infractor, tant si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques.

Article 45.- Responsabilitat penal

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'apreciï la possible qualificació dels fets com a 
presumptament constitutius de delicte o de falta, el Consell Comarcal passarà el tant de culpa al Ministeri 
Fiscal.

Article 46.- Competències

L’exercici de la potestat sancionadora correspon al Gerent del Consell Comarcal, per aplicació del que disposa 
l’article 133 lletra j) del Reglament Orgànic Comarcal. D’acord amb el conveni signat amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua, en data 2 de juliol de 2009, referent al reglament del serveis públics de sanejament i/o amb la 
delegació expressa formulada pels ajuntaments subjectes del servei respecte a la potestat sancionadora a 
favor del Consell Comarcal. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

El contingut dels annexos d’aquest Reglament podrà ser modificat per acord del Ple del Consell Comarcal i el 
nou text modificat s’haurà de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

La obtenció del permís d’abocament a un sistema de sanejament i l’obtenció del permís d’abocament 
mitjançant camió cisterna, comporta el pagament previ de la taxa establerta a l’ordenança fiscal T-10, taxa per 
a l’ús de les instal·lacions i per a la prestació de serveis relacionats amb el sanejament en alta, aprovada pel 
Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Per tot allò que no estigui previst en aquest Reglament o a la normativa de rang superior aplicable, Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya i el Decret 130/2003 de 13 de maig del Reglament dels serveis públics de sanejament i demés 
normativa concordant, serà d’aplicació supletòria el que disposi la corresponent Ordenança municipal, en cas 
que existeixi.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga l’anterior aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 18 de març de 
2014 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 102 de data 29 de maig de 2014.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona.

ANNEX 1- SUBSTÀNCIES PROHIBIDES
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a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, 
produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs 
de la seva conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió.

f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb 
unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.

3. La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del 
personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, 
tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic 
de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus de naturalesa radioactiva.

i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses 
requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir 
a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l’atmosfera de la xarxa de 
clavegueram superiors als límits següents:

- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió

- Diòxid de sofre 5 parts per milió

- Monòxid de carboni 25 parts per milió

- Clor 1 part per milió

- Sulfhídric 10 parts per milió

- Cianhídric 4,5 parts per milió

k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d’aigües residuals, siguin quines siguin les 
seves característiques.

m) Residus d’origen pecuari.
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n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els escorxadors com els 
establiments d’elaboració de productes carnis s’ajustaran a la normativa europea.

ANNEX 2- LÍMITS D’ABOCAMENT

Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a:

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.

b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.

c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 995/2000.

d) El Reglament dels serveis públics de sanejament, de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovat el 13 de maig de 
2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 29 de maig de 2003

e) La protecció del medi receptor

Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat 
del medi receptor:

V=valor límit; U=unitats

Paràmetres V U

T (ºC) 40 ºC

PH (interval) 6-10 pH

MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l

DBO5 750 mg/l O2

DQO 1.500 mg/l O2

Olis i greixos 250 mg/l

Clorurs 2.500 mg/l Cl-

Conductivitat 6.000 mS/cm

Diòxid de sofre 15 mg/l SO2

Sulfats 1.000 mg/l SO42-

Sulfurs totals 1 mg/l S2-

Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S2-

Fòsfor total 50 mg/l P

Nitrats 100 mg/l NO3-

Amoni 60 mg/l NH4+
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Nitrogen orgànic i amoniacal (1) 90 mg/l N

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els 
objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

V=valor límit; U=unitats

Paràmetres V U

Cianurs 1 mg/l CN

Índex de fenols 2 mg/l C6H5OH

Fluorurs 12 mg/l F

Alumini 20 mg/l Al

Arsènic 1 mg/l As

Bari 10 mg/l Ba

Bor 3 mg/l B

Cadmi 0,5 mg/l Cd

Coure 3 mg/l Cu

Crom hexavalent 0,5 mg/l Cr (VI)

Crom total 3 mg/l Cr

Estany 5 mg/l Sn

Ferro 10 mg/l Fe

Manganès 2 mg/l Mn

Mercuri 0,1 mg/l Hg

Níquel 5 mg/l Ni

Plom 1 mg/l Pb

Seleni 0,5 mg/l Se

Zinc 10 mg/l Zn

MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox

Color Inapreciable en dilució 1/30

Nonilfenol 1 mg/l NP
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Tensioactius aniònics (2) 6 mg/l LSS

Plaguicides totals 0,1 mg/l

Hidrocarburs aromàtics policíclics 0,2 mg/l

BTEX (3) 5 mg/l

Triazines totals 0,3 mg/l

Hidrocarburs 15 mg/l

AOX (4) 2 mg/l Cl

Cloroform 1 mg/l Cl3CH

1,2 Dicloroetà 0,4 mg/l Cl2C2H4

Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/l Cl3C2H

Percloroetilè (PER) 0,4 mg/l Cl4C2

Triclorobenzè 0,2 mg/l Cl3C6H3

Tetraclorur de carboni 1 mg/l Cl4C

Tributilestany 0,1 mg/l

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.

2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).

3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d’organoclorats 
individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de 
limitació d’abocament.

ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS D’ABOCAMENT 
ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA.

1.- Sol·licitud del permís d’abocament al sistema o de revisió:

Nom

Domicili social
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Adreça de l’establiment

Localitat

Ubicació U.T.M.

Telèfon, fax i correu electrònic

NIF

Característiques de l’activitat

Classificació CCAE 2009

Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/dia i m3/any

Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.

2.- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent, signat pel peticionari. S’haurà de presentar una 
còpia i en format digital i amb el contingut mínim següent:

Antecedents:

 Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s'haurà de presentar 
fotocòpia del permís de què es disposi.

 Característiques de la localització i emplaçament de l’empresa.
 Període de connexió al sistema.

Memòria descriptiva:

 Indicació de l’activitat desenvolupada.
 Matèries primeres utilitzades (Tn/any).
 Producció resultants (Tn/any).

Processos industrials:

 Descripció dels processos industrials.
 Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada focus emissor 

d’aigua residual)
 Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d’emmagatzematge de 

matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de 
clavegueram.

 Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a la xarxa 
de clavegueram (fulls d’acceptació del residu i fulls de seguiment).

Balanç d’aigües:

 Font d’abastament (fonts pròpies, companyia, ...)
 Títol concessional
 Cabal abastat (en m3/dia i m3/any)
 Distribució d’aquest en el procés industrial.

Sistemes i unitats de tractament de les aigües residuals:

 Descripció detallada del sistema de tractament.
 Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar, ...).
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 Descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció 
emprats.

 Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
 Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin.
 Producció i destinació dels residus.

Abocaments:

 Punts de connexió al sistema, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i 
identificació amb coordenades UTM.

 Característiques dels afluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les característiques analítiques 
de les aigües abocades.

 Volum del cabal abocat per cada punt d’abocament: Cabal Total (m3/any), Cabal Mitjà (m3/dia) i 
Cabal Màxim (m3/h).

 Règim de descàrregues (calendaris, horaris...).
 Proposta de seguiment i control de la qualitat dels afluents abocats.
 Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d’aigua residual.

Plànols:

 De situació del municipi, escala 1:50.000
 De situació general de l’establiment, escala 1:5.000
 Detall de l’establiment, escala 1:1.000
 De la xarxa de desguàs, planta i alçat del sistema de depuració, de l’arqueta de registre, escala 1:100
 Detall de l’arqueta de registre escala 1:20, lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment als 

tècnics competents per la presa de mostres i aforaments de cabals.

3.- Documentació complementària:

a) En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar 
l'autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys, o del dret real d’ús i gaudi dels mateixos.

b) En el supòsit que l’exercici d’una activitat comporti la utilització de tancs d’emmagatzematge soterrats, 
s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l’avaluació de les 
condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de 
contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a 
abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i 
infiltració d’hidrocarburs.

ANNEX 4. : DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL

PERMÍS D’ABOCAMENT A EDAR MITJANÇANT CAMIÓ CISTERNA

 Sol·licitud de permís d’abocament amb camió cisterna degudament emplenada.
 Fotocòpia del DNI del sol•licitant.
 Resultats analítics de l’aigua a abocar dels següents paràmetres: PH, matèries en suspensió,DQO, 

conductivitat, N Kjeldhal, P total, olis , greixos i matèries inhibidores.
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ANNEX 5. ESQUEMA ARQUETA DE REGISTRES DE PRESA DE MOSTRES
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Pregunta el senyor Salvador Tordera quina relació té amb l’ACA el Consell Comarcal. El Sr. Salvador Balliu 
contesta que l’ACA fa una delegació de la gestió, però que manté les competències. 

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 11
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1,)

S’incorpora a la sessió del Ple el senyor Jordi Hernández Garcia (C’s)

3.3. Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja 
viària i neteja de platges (PRP2016/187)   

Exp. núm.: 2016/502   

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva te actualment delegades les competències d’un total de 89 serveis de gestió 
de residus, neteja viària i neteja de platges de 19 municipis de la comarca.

El Consell Comarcal exerceix els serveis delegats de forma indirecta a través de l’empresa d’economia mixta, 
Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA.

D’acord amb el que disposa l’art. 159, 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell 
Comarcal va aprovar els Reglaments descriptius del règim jurídic i de les condicions tècniques generals sota 
les quals s’ha de realitzar el servei de recollida, transport i tractament dels residus municipals (fraccions de 
recollida selectiva -paper-cartró, envasos lleugers, vidre i fracció orgànica –FORM-; Fracció Resta –FR-; 
recollida de voluminosos i Fracció Vegetal –FV-), gestió de la xarxa comarcal de deixalleries, servei de 
compostatge casolà, neteja viària i neteja de platges als municipis de la Selva, abreujadament: “Reglament 
comarcal dels serveis de recollida, transport i tractament de residus municipals, de neteja viària i de neteja de 
platges”, “Reglament d’explotació de les deixalleries adherides al servei comarcal de la selva, deixalleries 
municipals i deixalleria comarcal” i el “Reglament de regulació del servei comarcal de compostatge casolà”.

Aquest Reglaments es fonamenten jurídicament en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de residus, el qual va ser modificat per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, de modificació del Text refós de la Llei reguladora de residus, 
especialment tot l’apartat corresponent al règim sancionador.

Transcorreguts quatre anys des de l’aprovació definitiva dels Reglaments comarcals, des del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, s’ha considerat necessari fer, d’una banda, la revisió dels reglaments aprovats en 
matèria de gestió de residus, neteja viària i neteja de platges; i de l’altra, refondre´ls en un sol reglament amb el 
títol de “Reglament de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de platges”.

Els objectius de les modificacions són:

- Actualització a la normativa vigent.
- Revisió de la regulació dels serveis dels quals el Consell Comarcal te la competència delegada.
- Definició del servei de inspecció i sanció en matèria de residus.

S’adjunta Annex I d’aquest informe el text refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja 
viària i neteja de platges.

L’aprovació d’aquest nou reglament, deroga els anteriors.
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Fonaments de dret

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, de modificació del Text refós de la 
Llei reguladora de residus.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus.

Decret 278/1993 del reglament de procediments sancionadors en matèries competència de la Generalitat.

“Reglament comarcal del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals de neteja viària i 
neteja de les platges” aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 19 de juny de 2012 i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 184 de data 24 de setembre de 2012”

“Reglament d’explotació de les deixalleries adherides al servei comarcal de la Selva, deixalleries municipals i 
deixalleria comarcal”, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 17 de desembre de 2013 i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 46 de data 6 de març de 2014”

“Reglament de regulació del servei comarcal de compostatge casolà”, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 
la Selva en data 20 de març de 2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 128 de data 3 
de juliol de 2012.

Conveni de delegació de competències dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal.

Acords

Primer.- Aprovar inicialment el Text Refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i 
neteja de platges.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini  mínim de trenta 
dies, a fi que s’hi puguin presentar  al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de 
difusió provincial i al tauler d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments amb competències delegades a favor del Consell Comarcal de 
la Selva en matèria de gestió de residus, neteja viària o neteja de platges.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa NORA SA i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa NORA SA i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Annex I. Text Refós del Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de 
platges.

REGLAMENT COMARCAL DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE PLATGES

ÍNDEX

Exposició de motius. 5

TÍTOL I. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA PRESTACIÓ 6

Article 1.- Objecte i prestador del servei. 6

Article 2.- Àmbit de la prestació. 7
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Article 3.- Àmbits de la intervenció. 7

TÍTOL II. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ 8

Article 4.- Condicions generals 8

Article 5.- Condicions particulars dels serveis de recollida selectiva 8

Article 6.- Manteniment de contenidors 10

Article 7.- Recollida i trasllat de voluminosos deixats a la via pública 11

Article 8.- Servei de deixalleries municipals. Gestió de la xarxa comarcal de deixalleries. 12

Article 9.- Servei comarcal de compostatge casolà. 18

Article 10.- Servei de gestió de residus municipals d’origen comercial. 20

Article 11.- Servei de neteja viària 24

Article 12.- Servei de neteja de platges. 26

Article 13.- Altres serveis 27

TÍTOL III. GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS 27

Article 14.- Pla de gestió dels serveis. 27

Article 15.- Realització dels treballs de recollida, transport i tractament de residus municipals, de neteja viària i 
de neteja de platges. 28

Article 16.- Realització del servei de deixalleria. 29
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Exposició de motius.

L'article 26 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya estableix que, en relació 

amb les activitats i serveis de competència municipal, correspondrà a la comarca exercir les competències 

municipals per delegació o per conveni.

L’art. 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) diu que la 

comarca, de conformitat amb el que estableix el programa d’actuació, pot prestar serveis de competència 

municipals en virtut de delegació o conveni.

L’any 2008, el Consell Comarcal de la Selva va aprovar el Programa de gestió integral de residus municipals 

amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i posar a l’abast de tots els municipis els mitjans que 

permetin adaptar la comarca a les exigències actuals i futures en aquest àmbit.

Els ajuntaments que han delegat la competència d’algun dels serveis de gestió de residus municipals al Consell 

Comarcal són els que consten a l’annex I d’aquest Reglament.

Per l’efectiva prestació d’aquests serveis, el Ple del Consell Comarcal celebrat el dia 26 de gener de 2010 va 

ratificar la constitució de la societat de capital mixt “Serveis Ambientals de la Selva Nora SA”, en endavant 

NORA SA, i va resoldre que la prestació del servei comarcal de recollida, transport, i tractament de residus, 

neteja viària i neteja de platges es prestés a través de l’esmentada empresa mixta.

D’acord amb el que disposa l’art. 159, 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals es van 

aprovar els Reglaments descriptius del règim jurídic i de les condicions tècniques generals sota les quals s’ha 

de realitzar el servei de recollida, transport i tractament dels residus municipals: fraccions de recollida selectiva 

(paper-cartró, envasos lleugers, vidre i fracció orgànica (FORM); Fracció Resta (FR); recollida de voluminosos i 

Fracció Vegetal (FV); gestió de la xarxa comarcal de deixalleries, neteja viària i neteja de platges als municipis 

de la Selva, abreujadament: “Reglament comarcal dels serveis de recollida, transport i tractament de residus 

municipals, de neteja viària i de neteja de platges”, com també el “Reglament d’explotació de les deixalleries 

adherides al servei comarcal de la selva, deixalleries municipals i deixalleria comarcal” i el “Reglament de 

regulació del servei comarcal de compostatge casolà”.

En aplicació del principi de gestió integral dels residus i per tal de facilitar la seva aplicació i comprensió, es 

proposa el present “Reglament Comarcal de Gestió Integral de Residus, neteja viària i neteja de platges”, el 

qual refon els tres reglaments sectorials esmentats anteriorment.

TÍTOL I. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA PRESTACIÓ

Article 1.- Objecte i prestador del servei.

a) Constitueix l'objecte del present reglament:

- El servei de gestió de la recollida selectiva de les fraccions de residus municipals (paper-cartró, 

envasos lleugers, vidre, Fracció Orgànica de Residus Municipals –FORM-, Fracció Vegetal, 

voluminosos i Fracció Resta).

- La neteja viària i neteja de platges.

- La gestió, explotació i funcionament de les deixalleries municipals adherides al servei de deixalleria 

comarcal de la Selva, del servei de deixalleria mòbil i de la deixalleria comarcal ambdós adscrits al 

mateix servei. 
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- La regulació de les condicions generals de funcionament del servei comarcal de compostatge casolà, 

comunitari i individual, per a la gestió de la FORM.

b) El Consell Comarcal prestarà els serveis anteriors amb la forma de gestió indirecta, per la societat 

mercantil amb capital mixt NORA SA, i manté sota la seva responsabilitat directa:

 L’arxiu de dades personals i compliment de normativa de protecció de dades dels usuaris donats 

d’alta en els serveis així com les relacions amb els mateixos.

 L’aprovació de les ordenances fiscals dels serveis i tractaments de la seva competència. 

 La titularitat dels convenis amb administracions superiors i/o adhesions a sistemes integrats de gestió. 

c) Les condicions de la delegació de competències, tècniques i econòmiques, i el seu termini, venen 

determinades en cada conveni de delegació de competències de gestió de residus municipals establert 

entre el Consell Comarcal i cada ajuntament.

Article 2.- Àmbit de la prestació.

L’àmbit de la prestació és circumscriu en la gestió integral del residus municipals, la neteja viària i la neteja de 

platges, d’aquells municipis que prèviament hagin delegat les seves competències al Consell Comarcal.

Article 3.- Àmbits de la intervenció.

a)  Àmbit operacional.

L’àmbit al que s’estendrà el conjunt d’operacions del servei a realitzar per l’empresa NORA SA serà el 

següent:

 Servei de recollida selectiva dels residus municipals objectes del servei i el seu transport a la planta de 

tractament.

 Servei de neteja i manteniment dels contenidors per dipositar els esmentats residus així com la seva 

aseptització i desodorització.

 Servei de recollida de voluminosos inclosos en la recollida específica o deixats a la via pública i el seu 

trasllat al punt de recepció o tractament corresponent.

 Servei de deixalleria municipal.

 Servei de compostatge casolà.

 Servei de neteja viària.

 Servei de neteja de platges.

b) Àmbit territorial de la intervenció:

 Amb caràcter general, l'àmbit físic al qual es poden estendre les operacions relacionades és la totalitat 

dels municipis de la comarca de la Selva.

 Amb caràcter específic, l’àmbit físic concret serà el determinat per aquells municipis que han delegat 

les seves competències en el Consell Comarcal. Aquests constaran relacionats a l’annex I d’aquest 

reglament, el qual s’actualitzarà per acord de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal.
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TÍTOL II. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ

Article 4.- Condicions generals 

a) La prestació del servei, es realitzarà amb atenció a la condició d’activitat d’incidència ambiental.

És per això que a banda de donar compliment a la normativa sobre residus, Decret 1/2009, de 21 de juliol, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i les seves modificacions, igualment es 

complirà la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, així com, la resta de 

normativa vinculada.

b) Les condicions tècniques i econòmiques que regiran la prestació del servei estaran determinades en el 

conveni signat amb cada ajuntament i, concretament, en el Pla de gestió del servei que l’acompanya.

c)  El sistema de recollida per a cada fracció es determinarà amb cada ajuntament i en qualsevol cas serà un 

sistema reconegut per l’Agència de Residus de Catalunya.

d) La planificació de tots els serveis es realitzarà considerant l’estacionalitat de la generació de residus, 

l’existència d’urbanitzacions i d’altres singularitats municipals, i l’optimització dels recursos per efecte de la 

mancomunació de serveis i l’economia d’escala.

e) S’atendran amb caràcter programat els períodes festius d’àmbit general.

f) Per a garantir el correcte funcionament i millora dels resultats de la gestió dels residus, es programaran, 

s’impulsaran o es participarà en actuacions d’informació, conscienciació i sensibilització ambiental.

Article 5.- Condicions particulars dels serveis de recollida selectiva 

a) L’objecte del servei de recollida selectiva és la recollida diferenciada de paper-cartró, envasos lleugers, 

envasos de vidre, Fracció orgànica, Fracció resta i voluminosos i tindran la consideració de serveis 

programats.

b) El servei de recollida selectiva estarà integrat pel conjunt següent d’operacions bàsiques:

 Recollida de tots els contenidors o punts d’aportació que pertanyen a la ruta establerta i en la 

freqüència corresponent.

 Neteja o retirada de material caigut durant les tasques de recollida.

 Retirada immediata dels residus abandonats a terra introduint-los dins del contenidor corresponent, si 

és present a l’àrea afectada.

 Avís a l’equip del servei corresponent per retirar els residus abandonats quan no hi hagi els 

contenidors corresponents a l’àrea d’aportació afectada.

 Transport del material recollit als gestors autoritzats corresponents.

 Neteja, manteniment i reposició de contenidors, exceptuant les tasques degudes a actes vandàlics.

 Realització de les tasques de manteniment necessàries per preservar la bona imatge de l’àrea, com 

és escombrar l’indret sempre que sigui necessari.

 Introducció d’incidències al comunicat de treball diari.

 Avís immediat d’incidències remarcables, incloses les que afectin les altres fraccions dels serveis que 

l’Ajuntament no hagi delegat o encomanat al Consell Comarcal.
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 Informació continuada sobre els resultats de les recollides i funcionaments dels serveis.

c) El servei de recollida selectiva també inclourà les següents prestacions ocasionals:

 Retirada diferenciada d’un contenidor que contingui un volum excessiu d’impropis no acceptable per 

les plantes de tractament.

 Resolució de desbordaments ocasionals en un termini màxim de 24 hores des de la seva detecció 

quan es deuen a causes lligades a la prestació del servei.

 Resolució de desbordaments ocasionals per causes alienes a la prestació del servei.

 Trasllat de contenidors per a la creació de nous punts de recollida.

 Altres moviments de contenidors com poden ser canvis d’ubicacions, adaptació de capacitats, retirada 

i reposició de contenidors fora d’ús, etc., malgrat no es tradueixin en una ampliació del servei.

 Qualsevol tasca afegida com a conseqüència d’un acte vandàlic.

 Atendre les necessitats derivades d’actes festius o esdeveniments municipals que demanin l’atenció 

dels serveis objecte de la prestació.

d) Pel que respecta al dimensionat del volum de contenerització i la freqüència de recollida es tindrà en 

compte la producció de residus, la tipologia de municipi i el sistema de recollida establert.

e) El Consell Comarcal, d’acord amb el respectiu Ajuntament, ordenarà la dotació de contenidors i el seu 

emplaçament.

f) La freqüència i l’horari de recollida, s’establiran d’acord amb cada Ajuntament i s’adequaran a les 

necessitats del servei. 

g) La freqüència i l’horari de recollida podran modificar-se de mutu acord entre el Consell Comarcal i els 

Ajuntaments, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

h) El Consell Comarcal es reserva la facultat de variar motivadament el centre de tractament.

Article 6.- Manteniment de contenidors

a) L’objecte del manteniment dels contenidors és conservar-los en correcte estat d’imatge, funcionalitat i 

higiene i s’adreça a tots els contenidors adscrits al servei.

b) L’Ajuntament és propietari dels contenidors ubicats en el seu municipi.

c) El manteniment està integrat pel conjunt següent d’operacions bàsiques:

 Neteja externa i interna dels contenidors.

 Reparacions i reposició de peces fins al final de la seva vida útil, excepte les reparacions de danys 

produïts per actes vandàlics.

 Canvi d’emplaçament dels contenidors.

 Manteniment dels cartells informatius del servei que es puguin fixar en la part externa dels contenidors 

incloent-hi la reposició total.

d) Les prestacions ocasionals del servei de manteniment són:
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 Implantació de nous contenidors.

 Reposició de contenidors amb desperfectes provocats per accidents relacionats directament amb el 

servei.

 Qualsevol tasca de manteniment o reparació de contenidors a realitzar en contenidors que no han 

estat adquirits pel propi servei.

e) Tots els contenidors que integren el servei es netejaran, desodoritzaran i higienitzaran, interna i 

externament, periòdicament amb els productes adequats.

f) Cada contenidor haurà de tractar-se tant interna com externament, amb la periodicitat necessària, per tal 

que del seu ús i del seu aspecte no es derivin molèsties.

g) El Consell Comarcal ordenarà les freqüències de neteja dels contenidors, d'acord amb les condicions 

establertes en cada municipi.

h) La neteja de contenidors es realitzarà de forma que les molèsties al veïnat siguin les mínimes. Sota cap 

concepte les operacions de neteja implicaran projeccions de líquids, ni productes a la via pública, ni 

pertorbacions en el trànsit rodat ni soroll o olors al medi ambient.

i) El servei de manteniment no inclou la reposició per actes de vandalisme.

Article 7.- Recollida i trasllat de voluminosos deixats a la via pública

a) Els voluminosos són els residus que, per les seves dimensions considerables, no es poden posar en els 

contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries. Alguns dels residus considerats 

com a voluminosos són els mobles i trastos vells, els matalassos, les catifes, les persianes i els 

electrodomèstics de grans dimensions, entre d’altres. En cap cas es pot considerar residu voluminós 

qualsevol residu tòxic i/o perillós com la uralita, bombones, runes, restes vegetals o residus sanitaris, 

entre d’altres.

b) El servei de recollida de voluminosos deixats a la via pública respondrà a l'objectiu de satisfer la 

demanda dels usuaris.

c) La freqüència del servei s’establirà de la següent manera:

 Recollida programada d’acord amb la freqüència acordada amb l’ajuntament.

 Recollida a demanda o complementària.

d) El servei s’oferirà segons les següents modalitats:

 Recollida de residus dipositats a la via pública, al costat de les àrees de vorera.

 Recollida concertada a domicili, prèvia sol·licitud, dels residus dipositats també a la via pública davant 

l’adreça del sol·licitant.

 Recollides puntuals ordenades pel Consell Comarcal.

e) El Consell Comarcal establirà motivadament el centre de tractament on s’han de portar els voluminosos.
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Article 8.- Servei de deixalleries municipals. Gestió de la xarxa comarcal de deixalleries.

a) La deixalleria és un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la seva 

reutilització i de residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a la 

reutilització, valorització i disposició final si la valorització no és viable. En cas que aquesta no sigui 

possible, els materials s’hauran de transportar i tractar, en tots els casos, en instal·lacions tècnicament 

adequades i autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

b) El servei de deixalleria comarcal de la Selva consta de les modalitats d’instal·lacions següents:

 Deixalleries municipals (Instal·lacions tipus mini-deixalleria, bàsica, A i B, segons la norma tècnica 

establerta per l’Agència de Residus de Catalunya i en funció del nombre d’habitants de cada municipi).

 Les deixalleries municipals són de titularitat municipal.

 Servei de deixalleria mòbil.

 Deixalleria comarcal (instal·lació tipus B) és titularitat del Consell Comarcal.

c) Són usuaris d’una deixalleria municipal o d’una deixalleria mòbil les persones residents en aquell 

mateix municipi i els serveis municipals corresponents i les persones d’altres municipis de la Selva 

adherits al servei comarcal que hagin estat específicament autoritzades per fer ús de les instal·lacions.

Els usuaris poden ser:

 Usuaris particulars: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en els 

contenidors instal·lats a l’efecte.

 Usuaris comercials (comerços, tallers, oficines i serveis): per a residus inclosos en la llista de residus 

admesos que generin petits productors, i sempre dins de les quantitats màximes i en les condicions 

d’admissió preestablertes en el present reglament.

 Serveis municipals: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en els 

contenidors instal·lats a l’efecte.

d) Són usuaris de la deixalleria comarcal les persones residents en qualsevol dels municipis adherits al 

servei comarcal i els serveis municipals corresponents i les persones d’altres municipis de la comarca 

que puguin haver signat convenis específics amb el servei comarcal per a usos determinats i 

l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA per a realitzar operacions de transferència 

dels residus recollits.

e) Accés a les instal·lacions

Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació, que constarà a la 

porta d’accés. Aquest horari es concentrarà per tal que es pugui donar compliment al servei que es 

pretén i es concretarà per acord de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal, atenent a 

les necessitats del servei. Es confeccionarà un calendari anual contemplant la disponibilitat de 

personal. L’ajuntament de cada municipi aprovarà l’horari de funcionament de les instal·lacions.

L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un pes màxim autoritzat 

de 3.500 kg. D’aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels contenidors i vehicles 

autoritzats.
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L’accés a la deixalleria i les operacions d’abocament dels residus dins dels contenidors específics, així 

com les maniobres dels vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant totalment 

alliberat l’ajuntament i el Consell Comarcal de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una 

manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i abocats, d’una maniobra indeguda del conductor del 

vehicle, etc.

En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de circulació dins de la 

deixalleria, la limitació de la velocitat, el sentit de rotació dels vehicles, lloc d’aturada, etc., i respectar i 

obeir en tot moment les indicacions que els facin els seus operaris.

En el cas de les deixalleries mòbils, l’accés estarà limitat a turismes convencionals i resta totalment 

prohibida la descàrrega de residus fora dels horaris d’obertura de la instal·lació. 

La conducció fins a la deixalleria i les operacions de descàrrega dels residus, així com les maniobres dels 

vehicles, també es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris.

f) Admissió dels usuaris particulars

Tots els usuaris particulars han d’estar donats d’alta a la base de dades del servei comarcal.

Cada domicili es podrà donar d’alta en el servei en la seva primera visita a la instal·lació municipal sempre 

i quan figuri inscrit al cens de domicilis tributaris de la taxa d’escombraries. 

S’assignarà un codi de deixalleria a cada domicili amb un màxim de tres usuaris per a cada codi.

Casos especials:

 Els habitatges d’urbanitzacions o cases de pagès que no estan sotmeses a la recaptació de la taxa 

d’escombraries municipal, hauran de tramitar la seva alta a l’ajuntament del seu municipi.

 Els habitatges de lloguer, en construcció i els que provisionalment són propietat d’una empresa 

immobiliària, es resoldran de manera automàtica en la mateixa instal·lació sempre que aquella adreça 

estigui sotmesa a l’abonament de la taxa d’escombraries municipal i figuri inscrita en el servei de 

gestió tributària. En cas contrari caldrà tramitar la seva alta en l’ajuntament del seu municipi.

Els ciutadans que vulguin ser usuaris de la deixalleria, es donaran d’alta com a tals emprant els tràmits 

previstos a tal efecte, en particular caldrà sol·licitud al Consell Comarcal la qual ha d’incloure.

 Nom i cognoms de l’usuari de la deixalleria

 Nom i cognoms de la persona titular del rebut d’escombraries de l’habitatge.

 Nº de referència del rebut d’escombraries (o còpia del rebut d’escombraries).

 Adreça de l’habitatge

 Telèfon de contacte
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En el moment de donar-se d’alta, l’usuari serà informat que, en compliment de les normatives de protecció 

de dades, les seves dades subministrades formaran part de l’arxiu classificat de nivell baix del qual n’és 

responsable el Consell Comarcal de la Selva.

El servei comarcal lliurarà una targeta identificativa per a cada usuari de la deixalleria que s’haurà de 

presentar sempre per poder entrar a les instal·lacions de la deixalleria.

L’ús particular de la deixalleria comarcal només podrà ser emprat pels municipis que hagin acordat amb el 

Consell Comarcal la disposició d’aquest servei complementari al servei de deixalleria municipal.

g) Residus admesos

La deixalleria acceptarà els residus que constin a l'annex 2A del present reglament, i en les quantitats 

màximes determinades a l'annex 2B, on queden diferenciades les quantitats màximes admeses a les 

deixalleries municipals i a la deixalleria comarcal. 

No obstant això i atenent la demanda i les necessitats del servei, aquest catàleg es podrà modificar per 

acord de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal, ja que no té la consideració de modificació 

substancial del present reglament. 

El servei comarcal també podrà establir procediments d’admissió específics que regulin aportacions 

especials de residus, com poden ser les derivades d’abocaments incontrolats en propietats particulars.

La deixalleria mòbil acceptarà els residus que constin a l'annex 2A del present reglament, que són els 

mateixos a la deixalleria fixa amb l’excepció de runes d’obres menors, residu verd, paper i cartró, ampolles 

de vidre i envasos lleugers.

L’aportació de residus admesos a la deixalleria mòbil estarà limitada per les quantitats màximes de cada 

concepte detallades en l’annex 2B.

h) Residus exclosos

Els residus no admesos a les deixalleries municipals són els que es detallen a l’annex 2A del present 

Reglament.

El servei comarcal es reserva el dret de funcionar com a punt de transferència en el cas que apareguessin 

abocaments accidentals en el terme municipal d’algun dels materials exclosos. En el cas d’abocaments o 

generacions per causes especials de residus d’amiant, el servei podrà acollir-se a les possibilitats de 

recollida que ofereix l’Acord Marc de l’Agència de Residus de Catalunya.

i) Reutilització

Tots els residus municipals aportats a les deixalleries són susceptibles de ser reutilitzats.

Per gestionar degudament aquests residus, el servei comarcal pot establir programes particulars de 

reutilització en cada instal·lació atenent a la voluntat de cada ajuntament; que de forma general poden ser:
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 Sol·licitud prèvia que haurà de resoldre l’ajuntament.

 Convenis de cooperació amb entitats sense ànim de lucre

 Cooperació amb els serveis socials del poble

El personal de la deixalleria seleccionarà aquells articles que estiguin en bon estat i es puguin considerar 

aptes per ser reutilitzats.

j) Condicions d’admissió

Els usuaris que portin a la deixalleria un residu reutilitzable, hauran de:

 Comunicar que es tracta d’un aparell reutilitzable en la seva entrada a la deixalleria i permetre les 

comprovacions que consideri l’encarregat.

 Complimentar i signar un certificat de lliurament segons el model establert per l’empresa prestadora 

del servei, en el qual l’usuari accepta que el residu aportat és un material reutilitzable i que és 

susceptible d’introduir-lo al circuït de reutilització de materials del servei. 

 Dipositar l’article en el lloc a on indiqui el personal del servei.

k) Lliurament de materials reutilitzables als usuaris

En general, no es pot lliurar a tercers, que no siguin gestors, cap dels residus dipositats a la deixalleria. 

En particular, l’ajuntament que desitgi autoritzar el lliurament de material reutilitzable als usuaris de la 

deixalleria ho haurà d’aprovar expressament. En aquest cas, es comunicarà als usuaris aquesta situació 

de manera clara i visible a la deixalleria. Tanmateix, cada lliurament es documentarà segons model 

estandarditzat on com a mínim hi constarà:

 Compromís d’usar aquest material a nivell particular

 Compromís de no comerciar amb aquest material

 Compromís de gestionar aquest material com un residu al final de la seva vida útil

L’incompliment d’aquestes condicions serà constituïu d’infracció.

l) Preus d’ús dels serveis de deixalleria

L’ús de la deixalleria per als usuaris particulars admesos serà gratuït sempre que es respectin les 

quantitats màximes preestablertes i les condicions d’admissió que estableix el present reglament.

Altrament, per a quantitats superiors a les establertes per a cada cas, es procedirà al cobrament dels 

preus públics corresponents de la diferència entre la quantitat aportada i la quantitat màxima fixada com a 

gratuïta.

Article 9.- Servei comarcal de compostatge casolà.

El compostatge és un procés natural de descomposició biològica, en presència d’oxigen i en condicions 

controlades, de les restes orgàniques (FORM) per aconseguir compost, un adob orgànic apte per a l’agricultura 

i la jardineria.



93

El compostatge es pot realitzar en l’àmbit domèstic es pot realitzar :

 Compostatge individual: es realitza al mateix habitatge on són generades les restes orgàniques.

 Compostatge comunitari: es realitza de forma col·lectiva en espais lliures o enjardinats comunitaris, en 

espais públics, escoles, etc.

El compostatge també pot ser un sistema de gestió de la FORM per als generadors singulars de restes 

orgàniques (activitats comercials de baix volum de generació de FORM) que es regula a l’article 10 d’aquest 

reglament.

a) Els objectius principals del servei són:

 Disposar d’un servei adaptat a les característiques de la comarca.

 Donar un servei per a gestionar la FORM de tots aquells municipis i/o urbanitzacions, amb una 

població inferior a 2000 habitants i amb marcat caràcter rural 

 Oferir un servei a les activitats comercials que no generen suficient quantitat de FORM i/o per la seva 

ubicació no fan viable la recollida convencional (contenidors específics de la FORM o recollida porta a 

porta).

b) Els usuaris del servei de compostatge casolà domèstic seran tots els habitatges del municipi i/o 

urbanització que paguen taxa d’escombraries, siguin o no de primera residència, en qualsevol de les dues 

modalitats següents:

 Individuals: aquells habitatges que disposen d’hort o jardí i que realitzen autocompostatge propi i d’ús 

individual o compartit, mitjançant un compostador o compostatge en pila.

En el cas de compostatge particular es podrà contemplar la possibilitat de compostadors compartits 

entre varis habitatges. La validació d’aquesta opció correspondrà al propi servei que valorarà el 

compliment de les condicions correctes de capacitat i ús per part de tots els usuaris.

 Comunitaris: els habitatges de petits nuclis urbans que per impossibilitat de realitzar autocompostatge 

individual utilitzen els compostadors comunitaris.

c) Residus admesos

Els materials que es poden gestionar a través del servei de compostatge són:

 Restes de la cuina: Restes de fruita i verdura, *restes de carn i peix, closques d’ou i fruita seca, pa 

sec, marro de cafè i restes d’infusions, taps de suro, *ossos espines i closques de marisc, paper de 

cuina i tovallons de paper, restes de menjar cuinat.

 Restes del jardí o de l’hort: Restes de poda triturada, fullaraca, gespa, branques, palla, flors, plantes i 

rams marcits, serradures de fusta no tractada, restes de l’hort, *pinyes triturades i pinassa (* En petites 

quantitats o moderació).

d) Residus exclosos.

En cap cas es dipositaran en el compostadors els següents residus:
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Pols d’escombrar i burilles de cigarretes, excrements/femtes d’animals o persones, serradures de fusta 

tractada, cendres i terra, productes inorgànics i no biodegradables, tèxtil sanitari (bolquers, tampons o 

compreses).

e) Alta del servei

Tots els usuaris del servei estan obligats a registrar-se a la base de dades comarcal de la Xarxa de 

Compostaires de la Selva, en qualsevol dels tipus i modalitats de servei detallats a l’article 6.

El procés de registre en tots els casos és el següent:

 Emplenar i signar el full de compromís segons el tipus:

o Individual on constin les dades necessàries de contacte i de control del sistema de compostatge 

particular.

o Comunitari on constin les dades necessàries de contacte i s’assigni el punt comunitari més 

proper o més pràctic d’ús per a l’habitatge de referència.

 Assistència a un taller de formació o disposició a rebre les indicacions necessàries per a garantir les 

nocions bàsiques sobre el procés de compostatge, el seu correcte funcionament i, si s’escau, l’ús del 

punts de compostatge comunitari.

En qualsevol cas, els usuaris podran realitzar un canvi de modalitat de forma voluntària o per 

consideracions del propi servei sempre i quan es sol·liciti formalment al servei comarcal i es formalitzi el 

nou registre.

Article 10.- Servei de gestió de residus municipals d’origen comercial.

A l’article 23 del Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

regula les obligacions de les persones productores i posseïdores de residus municipals, incloses les activitats 

comercials.

En el cas que l’Ajuntament determini prestar el servei de gestió dels residus generats a les activitats comercials 

del seu municipi, el dimensionament dels serveis de recollida municipal es realitzarà tenint en compte el volum 

de residus d’origen comercial i, alhora, s’establiran els mecanismes necessaris per evitar el desbordament dels 

contenidors de la via pública per causa de l’ús comercial.

a) Les modalitats a oferir als establiments comercials per a la recollida de residus municipals en funció del 

seu volum de generació són:

 Ús lliure dels contenidors municipals

 Ús regulat dels contenidors municipals

 Disposició de contenidors propis d’ús exclusiu

 Serveis adaptats a condicions singulars

Els criteris bàsics per a la determinació de la modalitat de servei són:

 Limitació dels volums màxims admesos als contenidors.
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 Permissivitat de volums superiors només els dies setmanals que coincideixen amb la realització del 

servei. 

 Desviació a la deixalleria.

 Gestió per mitjà d’àrees d’aportació comercials.

b) Ús de la deixalleria per part de les activitats comercials.

 Activitats comercials del municipi.

Les activitats comercials del municipi generadores de residus assimilables a domèstics que vulguin ser 

usuaris de la deixalleria, es donaran d’alta com a tals emprant els mecanismes previstos.

El servei comarcal avaluarà les sol·licituds i les acceptarà sempre que les característiques i quantitats dels 

residus aportats siguin aptes per a la gestió en les instal·lacions de la deixalleria. En cas d’estimació 

positiva, el servei lliurarà una targeta identificativa amb un número d’identificació de l’activitat econòmica, 

que s’haurà de presentar sempre per poder entrar a les instal·lacions de la deixalleria.

L’ús comercial de la deixalleria comarcal podrà ser emprat per tots els comerços sota pagament dels preus 

públics que afecten a cada material, regulats per les ordenances fiscals aprovades pel Consell Comarcal.

 Marxants del mercat municipal.

La deixalleria municipal pot admetre tots els residus generats al mercat setmanal que estiguin inclosos en la 

llista de residus admesos, com poden ser: caixes de fusta de fruita, caixes de plàstic de fruita, embalatges de 

cartró (que també poden anar als contenidors del carrer), plàstic tou (plàstic film, plàstic de bombolles, 

porexpan...), plàstic dur, etc. 

El sistema de trasllat d’aquests residus des del mercat a la deixalleria dependrà del sistema implantat per 

l’ajuntament: a càrrec dels mateixos marxants, a càrrec de la brigada municipal o a càrrec de l’empresa de 

recollida de residus i/o neteja viària.

Els marxants que vulguin utilitzar la deixalleria municipal el dia que té lloc el mercat hauran de sol·licitar la 

seva alta a l’ajuntament.

 Professionals no establerts al municipi.

La deixalleria municipal i comarcal poden oferir servei als professionals que desenvolupen la seva tasca al 

municipi però que no hi tenen fixada la seva domiciliació fiscal, com poden ser: paletes, lampistes, fusters, 

pintors...

En el cas dels paletes, l’entrada de runa a les instal·lacions del servei comarcal està regulada amb la 

presentació de la llicència municipal d’obres menors i per les quantitats màximes admissibles. 

La resta de professionals no establerts en el municipi que vulguin utilitzar el servei, hauran de sol·licitar la 

seva alta a l’ajuntament on hi figurarà la tipologia dels residus que generen i cada vegada que utilitzin el 

servei hauran d’informar de l’origen dels residus generats, que només podran provenir de domicilis adscrits al 

municipi.
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Alhora també es consideren usuaris comercials, els professionals que efectuen reformes o manteniments a 

cas del client empadronat a un municipi del servei comarcal.

En el cas de professionals que, malgrat no són d’aquell municipi, resideixen en un altre pertanyent al servei 

comarcal, podran utilitzar sempre que vulguin la deixalleria comarcal i, d’altra banda, també podran utilitzar la 

deixalleria del seu municipi de residència, acollint-se a la modalitat d’admissió dels residus comercials.  

c) El servei de compostatge casolà als generadors singulars de FORM.

 Poden ser usuaris del servei de compostatge casolà les activitats comercials que siguin productors 

singulars de FORM i compleixin les següents condicions:

o Petites activitats comercials: establiments que generen una quantitat de FORM inferior a 120 

litres a la setmana (bars, restaurants, petit comerç, etc.).

o Centres col·lectius: centres generadors de restes orgàniques perquè disposen d’hort i/o menjador 

col·lectiu i que generen una quantitat de FORM inferior a 120 litres a la setmana (bars, 

restaurants, centres educatius amb menjador i/o hort, cases de colònies, etc.).

 Residus admesos.

Seran admesos els mateixos residus que s’accepten en el servei de compostatge casolà domèstic, 

descrits a l’article 9c).

 Residus exclosos.

S’exclouen els mateixos residus que al servei de compostatge casolà domèstic que figuren a l’apartat 

9d.

 Alta del servei.

El procés de registre és el següent:

o Emplenar i signar el full de compromís segons el tipus:Comercial o col·lectiu: on constin les 

dades necessàries de l’establiment o centre, persona de contacte, el tipus d’activitat i volum de 

generació de FORM i sistema d’autocompostatge.

o Assistència a un taller de formació o disposició a rebre les indicacions necessàries per a garantir 

les nocions bàsiques sobre el procés de compostatge, el seu correcte funcionament i, si s’escau, 

l’ús del punts de compostatge comunitari.

En qualsevol cas, els usuaris podran realitzar un canvi de modalitat de forma voluntària o per 

consideracions del propi servei (principalment en el cas dels generadors singulars de FORM) sempre i 

quan es sol·liciti formalment al servei comarcal i es formalitzi el nou registre.

d) Activitats comercials amb gestor propi.

En el cas de les activitats comercials que disposin de gestor propi de recollida selectiva de les diferents 

fraccions s’aplicaran, d’acord amb l’ajuntament, les mesures d’inspecció i control necessàries per a 

garantir la correcta gestió diferenciada de totes les fraccions.
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Article 11.- Servei de neteja viària

a) Els serveis de neteja viària es poden agrupar segons: 

 Serveis bàsics programats per sectors, freqüència i tipologia de neteja.

 Serveis complementaris.

 Serveis específics a causa de situacions d’emergència.

b) El conjunt d’operacions bàsiques que poden incloure el servei de neteja viària són:

 L’escombrat manual.

 Escombrat mecànic mitjançant vehicle específic: Escombradora.

 Escombrat mixt consistent en l’escombrat mecànic assistit mitjançant un o dos peons de suport, 

habitualment equipats amb bufadors.

 L’aiguabatre manual amb mànegues connectades a punts de subministrament d’aigua de carrers, 

places, etc.

 L’aiguabatre mecànic de carrers, places, etc. amb camió cisterna d’aigua a pressió.

 L’aiguabatre mixt mitjançant camió cisterna d’aigua a pressió i un operari de suport amb mànega 

connectada al camió cisterna.

 Neteja d’embornals.

 La neteja d’herbes manual de carrers.

 La neteja dels escossells d’arbres.

 La recollida de petits residus abandonats en la via pública i endreça de les àrees de contenidors.

 Transmissió d’avís corresponent als equips de recollida d’altres fraccions (voluminosos) quan no es 

disposi de mitjans necessaris per a la tasca.

 El buidat, neteja i manteniment de papereres.

 La recollida de restes d’accidents de trànsit.

 La neteja de xiclets, taques… dels vials més transitats.

 La retirada de propaganda de llocs no autoritzats.

 Neteja de grafits.

 Qualsevol altra operació que es requereixi per mantenir l’estat de neteja de la via pública.

c) Els serveis específics o extraordinaris a causa de situacions d’emergència contempla la prestació de 

serveis de neteja indicats anteriorment per causes de força major com a conseqüència d’inundacions, forts 

vents, temporals, nevades, etc.

d) Les condicions particulars sota les que es desenvoluparan els serveis de neteja viària seran les següents:

 Les deixalles objecte d’escombrat seran totes les que es trobin a la via pública, i en particular:

o Les produïdes pel trànsit de vianants.

o Les restes de recollida de les escombraries domiciliàries.
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o Les fulles de l’arbrat.

o Els excrements d’animals dipositats a la via pública.

 Qualsevol residu abandonat a la via pública que pugui ser admès i transportat pels equips de recollida.

 Es prestarà especial atenció a:

o Els espais de jocs infantils.

o La proximitat a les escoles i als centres d’ensenyament.

o La proximitat a mercats i fires.

o La zona de influència d’una àrea de contenidors per a l’aportació de residus municipals situats a 

la via pública.

o La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors particulars estacionats en la via 

pública.

o Les parades de transport públic.

o Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la circulació rodada pròxima.

Article 12.- Servei de neteja de platges.

a) Els serveis de neteja de platges es poden agrupar segons: 

 Serveis bàsics programats per sectors, freqüència i tipologia de neteja

 Serveis complementaris.

 Serveis específics a causa de situacions d’emergència.

b) El conjunt d’operacions bàsiques que poden incloure el servei de neteja de platges són:

 La neteja manual de la sorra.

 La recollida de bosses de papereres de rebuig i selectiva.

 El manteniment, conservació i buidat de les papereres ubicades a la platja.

 Recollida de bosses i supervisió mitjançant 4 x 4.

 Garbellat mecànic.

 Airejat de la sorra.

 La neteja de flotants mitjançant barca tipus pelicà.

c) Els serveis específics o extraordinaris a causa de situacions d’emergència contempla la prestació de 

serveis de neteja indicats anteriorment per causes de força major com a conseqüència d’inundacions, 

forts vents, temporals, nevades, etc.

d) Les condicions particulars sota les que es desenvoluparan els serveis de neteja de platges seran les 

següents:

 Les deixalles objecte d’escombrat seran totes les que es trobin a les platges, i en particular:

o Les produïdes pel trànsit d’usuaris de la platja.



99

o Les restes d’algues, peixos morts, residus, etc. que apareguin a la platja per efecte de l’onatge, 

excepte grans animals marins tipus balenes, dofins, etc.

o Els residus flotants dins l’àmbit de responsabilitat del municipi.

o Els excrements d’animals dipositats a la platja.

o Qualsevol residu abandonat a la platja que pugui ser admès i transportat pels equips de neteja.

 Es prestarà especial atenció a:

o Els accessos a la platja.

o Els espais de jocs infantils.

o La zona de influència d’una àrea de contenidors o papereres per a l’aportació de residus situats a 

la platja.

o La zona de dutxes i neteja peus.

o Les zones enjardinades en l’àmbit de la platja.

Article 13.- Altres serveis 

A part dels serveis descrits als apartats anteriors, el Consell Comarcal podrà prestar altres serveis relacionats 

amb la gestió integral dels residus i la neteja, a particulars o administracions de la comarca o de fora, prèvia 

disposició de les autoritzacions de transport i gestió necessàries, la disposició de la maquinària adequada i la 

compatibilitat amb la formació específica del personal. 

TÍTOL III. GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Article 14.- Pla de gestió dels serveis.

El Consell Comarcal definirà per a cada municipi el Pla de gestió de serveis d’acord amb les seves necessitats 

que inclourà, com a mínim, els serveis que es presten, les freqüències, la dedicació de recursos, de personal i 

de material mòbil destinat a cada servei i els preus unitaris.

El Pla de gestió de serveis regularà de forma general les condicions tècniques i econòmiques que regiran la 

prestació del servei. Qualsevol modificació del Pla de gestió de serveis requerirà l’aprovació prèvia de 

l’Ajuntament i la ratificació del Consell Comarcal.

Article 15.- Realització dels treballs de recollida, transport i tractament de residus municipals, de neteja 
viària i de neteja de platges.

Els serveis es realitzaran amb el personal, la maquinària i els mitjans materials de NORA SA.

S’admetrà, amb caràcter especial i amb l’única finalitat de millorar els serveis oferts als ajuntaments, la 

contractació de mitjans a altres empreses, previ coneixement i autorització del Consell Comarcal.

L'equip de treball estarà format pel personal necessari per a la correcta prestació del servei. Els operaris 

tindran la formació necessària per realitzar el seguiment del servei i garantir, en cas de necessitat, una 

informació correcta als usuaris del servei que ho puguin requerir.

Tot el personal del servei haurà d'anar sempre perfectament uniformat, portant la indicació del servei al que 

pertany que, a més a més, haurà de ser visible de nit, si s'escau.
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La maquinària i els mitjans materials adscrits al servei seran els necessaris per a la seva correcta prestació i 

s’adaptaran a les especificacions dels municipis i dels nuclis als que siguin adscrits. La maquinària i els mitjans 

materials hauran de:

 Complir les normes generals i específiques de prevenció de riscos i seguretat.

 Mantenir la imatge i retolació definida pel Consell Comarcal.

 Disposar de les corresponents inspeccions actualitzades (ITV, tacògraf, etc.).

 Estar en correcte estat de conservació i manteniment per a una correcta prestació del servei.

 Disposar de sistema de pesatge embarcat i de sistemes de localització en els vehicles.

Article 16.- Realització del servei de deixalleria.

a) Lliurament dels residus.

Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment següent:

 L’usuari s’identificarà amb el seu codi d’usuari corresponent.

 L’usuari procedirà a informar del tipus i quantitats de residus aportats; així com, en els casos en que 

procedeixi, les autoritzacions en relació als residus que es pretén lliurar.

 L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini l’encarregat de la 

deixalleria:

b) Recepció de material.

Per a la recepció de materials, l’encarregat de la recepció seguirà el següent procediment:

 A l’entrada de la deixalleria i prèviament a l’entrada de materials verificarà la possibilitat d’acceptació 

dels productes que es pretenen dipositar.

 Si es tracta de materials acceptats, l’encarregat haurà de registrar les dades de l’usuari i les dades 

referents a la tipologia i quantitats de residus aportats. En cas contrari, haurà d’informar a l’usuari del 

motiu de la no acceptació dels materials.

 Si els materials aportats són residus especials, l’encarregat els haurà de dipositar personalment en els 

contenidors adequats. Si es tracta d’altres materials, haurà d’informar a l’usuari de com i on els ha de 

dipositar.

 Verificarà que els productes són dipositats al lloc adequat.

c) Manipulació dels residus.

Els residus es manipularan i emmagatzemaran amb precaució seguint les normes de disposició del 

material, diferenciant entre el sistema d’explotació de les instal·lacions municipals i el sistema d’explotació 

de la instal·lació comarcal. 

d) Informació a l’usuari.

Per garantir un funcionament àgil i eficaç de la deixalleria és molt important una bona informació a l’usuari, 

ja que la seva participació es necessària.
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La presència de l’encarregat en l’horari d’obertura al públic ha de garantir que qualsevol dubte que tingui 

l’usuari pugi ser atesa ràpidament. En aquest sentit, l’encarregat informarà a l’usuari a l’entrada de la 

deixalleria del funcionament general, del circuit a seguir dins del recinte, de quins materials pot dipositar 

directament i de quins han de ser lliurats a l’encarregat, i de qualsevol consulta que pugui aparèixer.

e) Registre diari.

La informació mínima que ha de quedar registrada de manera diària ha d’incloure:

 Entrada d’usuaris, on constin hora de la visita, tipologia de l’usuari (particular, comerç, petita indústria, 

etc.), municipi de procedència i matrícula del vehicle.

 Tipus de materials aportats.

 Natura, destinació i data de recollida de la sortida de productes.

 Incidents i reclamacions.

 Documentació dels transports.

Per portar el registre d’aquestes dades cal elaborar dos tipus de registres:

 Una fitxa o albarà d’entrada, a complimentar per l’encarregat de la deixalleria, per cada usuari que faci 

ús del servei, que recollirà informació sobre els usuaris i els materials aportats.

 Un llibre de registre de sortides de material, que l’encarregat haurà de complimentar per cada sortida 

de material, i la informació recollida haurà de permetre fer un seguiment de la gestió dels materials 

recollits a la deixalleria.

f) Seguiment i control.

L’empresa encarregada de l’explotació de la deixalleria col·laborarà amb el Consell Comarcal de la Selva 

en el seguiment de la correcta gestió del servei.

La instal·lació disposarà d’una bústia de suggeriments i d’un llibre de reclamacions, que s’haurà de posar a 

disposició de l’usuari. El model de llibre de reclamacions haurà de ser aprovat pel Consell Comarcal de la 

Selva. 

g) Treballadors del servei. 

L’empresa concessionària ha de vetllar perquè el personal acompleixi les condicions de gestió del servei i 

les tasques que s’estableixen en aquest reglament.

Els convenis particulars del Consell Comarcal amb cada ajuntament admeten la possibilitat que el personal 

que atén al públic a les deixalleries municipals o la deixalleria mòbil sigui personal de l’ajuntament. Si es 

dóna aquest cas, l’empresa concessionària ha de vetllar per la correcta formació d’aquests treballadors.

Els treballadors han de disposar de les eines i mitjans de protecció personal necessaris per poder realitzar 

les feines amb seguretat.
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La informació als usuaris de les instal·lacions per tal que aquests disposin els residus de la manera 

apropiada, facilitada adequadament i amb un tracte correcte, és el principi bàsic que han de seguir els 

treballadors assignats al servei.

Dins de la funció de gestió de la instal·lació l’encarregat de la deixalleria haurà d’efectuar pel seu compte:

 Atenció directa a l’usuari.

o Informar degudament als usuaris sobre el funcionament de la instal·lació i sobre la gestió dels 

residus.

o Fer tasques d’orientació i de sensibilització ambiental.

 Control administratiu

o Identificar els usuaris i/o donar-los d’alta.

o Complimentar el registre d’entrada de residus.

o Complimentar el registre d’incidències.

o Coordinar les recollides

 Manteniment i funcionament de les instal·lacions.

o Obrir i tancar la instal·lació.

o Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma reglamentada.

o Desballestar i manipular els residus que ofereixin un perill evident.

o Mantenir la zona enjardinada.

o Neteja i manteniment bàsic de la instal·lació.

o Informar sobre el manteniment general per a la planificació d’actuacions.

Article 17.- Realització del servei de compostatge casolà.

El funcionament del servei varia en funció del tipus i modalitat d’usuari.

a) Compostatge domèstic.

 Compostatge individual.

L’usuari rebrà la formació necessària per al correcte funcionament del compostador/pila i per a garantir 

un bon procés de compostatge.

Cada usuari rebrà una o dues visites durant la fase d’implantació i posteriors visites de seguiment.

El propi usuari és el responsable del bon funcionament del compostatge.

És necessari realitzar un seguiment dels compostadors/piles individuals, d’acord amb la freqüència 

determinada pel propi servei, per a garantir una correcta gestió de la FORM i la correcta participació 

de l’usuari.

El seguiment es realitzarà mitjançant visita concertada.
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 Compostatge comunitari.

El volum màxim que admet aquesta modalitat de servei es fixa en:

o 15 litres per habitatge i dia de residus orgànics procedents de les restes de la cuina.

o 50 litres per habitatge i dia de restes procedents de l’hort i el jardí.

El lliurament de les restes en els compostadors es realitzarà sense bossa (ni de plàstic, paper o 

compostable).

Els usuaris del servei tenen assignat un compostador comunitari determinat, el qual poden utilitzar 

qualsevol dia de la setmana, tret de les situacions que es relacionen a continuació:

o Quan el volum que es genera supera el màxim establert per aquest servei.

o Quan els residus aportats al compostador, esdevinguin perillosos, o difícils de gestionar als 

compostadors. En aquests casos l’ajuntament o el propi servei pot obligar als posseïdors 

d’aquests residus a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necessàries per a 

facilitar-ne la gestió. (Segons l’article 42 del decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus).

o Per altres situacions que, de manera motivada, justifiquin l’anul·lació de l’ús del compostador 

comunitari.

El seguiment i manteniment d’aquest tipus de compostadors va a càrrec del servei comarcal. La 

freqüència serà l’establerta per a cada municipi, essent la mínima un cop per setmana.

Les operacions bàsiques del servei de manteniment dels compostadors comunitaris consisteix en:

o Control de les restes orgàniques que es llencen i retirada d’impropis (vidre, envasos, cartró i 

fracció resta).

o Control d’humitat (afegir aigua o restes vegetals seques segons necessitats).

o Aeració i volteig del material de l’interior del compostador.

o Control de temperatura (com a indicador que el procés compostatge és correcte).

o Reposició de la fracció seca col·locada al punt comunitari.

o Endreça general del punt comunitari per mantenir l’espai en bones condicions.

En el cas d’observar qualsevol anomalia que dificulti la gestió dels compostadors, que afecti al servei o 

a la imatge del punt comunitari (abandonament de trastos, malmesa dels compostadors, etc.) es 

donarà avís a l’Ajuntament perquè es procedeixi a resoldre la incidència.

La informació sobre el servei (funcionament, manteniment i anomalies reiterades) s’informaran a tots els 

usuaris mitjançant notes informatives col·locades en el punt comunitari o adreçades als habitatges 

corresponents.

El compost produït en cada compostador comunitari es posarà a disposició dels usuaris del servei 

comunitari.



104

b) Compostatge de generadors singulars:

El servei a usuaris no domèstics s’oferirà en el cas que l’Ajuntament ho contempli com a opció per als 

generadors singulars del municipi i que les característiques de l’establiment compleixin amb els requisits 

del servei.

L’usuari rebrà la formació necessària per al correcte funcionament del compostador/pila i per a garantir un 

bon procés de compostatge.

Cada usuari rebrà una visita durant la fase d’implantació i posteriorment rebrà altres visites periòdiques de 

seguiment.

El propi usuari és el responsable del bon funcionament del compostatge.

És realitzarà un seguiment dels compostadors/piles de generadors singulars, d’acord amb la freqüència 

determinada pel propi servei, per a garantir una correcta gestió de la FORM i garantir la correcta 

participació de l’usuari.

c) Informació a l’usuari.

Per garantir un correcte funcionament dels compostadors individuals i comunitaris, és molt important una 

donar una bona informació a l’usuari, ja que en el primer cas és el propi ciutadà qui s’encarrega del 

manteniment i en el segon cas, tot i que l’usuari no s’encarrega directament, el producte final dependrà en 

gran mesura dels residus aportats i el seu correcte ús.

La informació necessària i obligatòria que ha de rebre cada usuari es donarà per qualsevol d’aquests 

mitjans:

 Tallers de compostatge, els quals es duen a terme a cada un dels municipis adherits en el moment 

d’implantar el servei.

 Visites individualitzades.

 Altes d’usuari realitzades fora dels períodes programats.

 Visites periòdiques de control.

 Consultes als tècnics del Consell Comarcal.

 Web del Consell Comarcal de la Selva. 

d) Drets i deures del usuaris

- Drets.

o Fer ús dels compostadors comunitaris assignats o ser usuari de compostatge individual.

o Ser informats i atesos pel personal del servei.

o Obtenir en cas necessari el justificant del tipus de residu gestionat.

- Deures.
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o Donar-se d’alta del servei en qualsevol de les modalitats existents segons les directrius 

marcades pel propi servei.

o Dipositar els residus admesos en les condicions establertes en aquest reglament.

o Respectar les instal·lacions i el personal que hi treballa.

o Fer un bon ús dels compostadors i garantir el seu correcte manteniment.

o Comunicar qualsevol canvi de modalitat de servei i fer la modificació d’alta corresponent.

TÍTOL IV. DE LA INFORMACIÓ.

Article 18.- Funcions de l'ajuntament.

- Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin els serveis dins del seu terme municipal.

- Procurar que les tasques de gestió i manteniment es puguin efectuar en les condicions necessàries 

d'accés als punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el desenvolupament normal del 

servei.

- Col·laborar en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin els serveis, sense 

perjudici de les campanyes de sensibilització que desenvolupi el Consell Comarcal.

- Abonar el cost corresponent a les prestacions dels serveis rebuts, segons el Pla de gestió del servei 

aprovat.

Article 19.- Funcions del Consell Comarcal.

- Planificar, coordinar i gestionar els serveis amb tots els agents implicats en execució de la delegació de 

competències.

- Informar a l’ajuntament de les incidències i anomalies del servei en l’àmbit de la seva responsabilitat.

- Avaluar els serveis prestats i els seus resultats.

- Informar periòdicament de les dades de la recollida selectiva, de la deixalleria i de la gestió anual del servei 

de compostatge casolà.

- Executar les campanyes de difusió i sensibilització d’acord amb el Programa comarcal de sensibilització 

ambiental, o d’altres, segons les necessitats específiques per a garantir el correcte funcionament del 

servei.

- Tenir informat a l’ajuntament de totes les circumstàncies que afectin els serveis dins del seu terme 

municipal.

Article 20.- Funcions de l'empresa prestadora del servei de recollida, transport i tractament de residus 
municipals, de neteja viària i de neteja de platges, NORA SA.

- Informar mensualment dels resultats de recollida i de les incidències i en general de qualsevol 

circumstància que afecti al servei.

- La gestió executiva del servei, segons els objectius i prioritats generals de funcionament expressats per 

l’Ajuntament i/o el Consell Comarcal.

- Disposar de les eines de difusió i comunicació que permetin mantenir la informació continuada dels serveis 

que es presten als Ajuntaments i l’atenció a l’usuari. 
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- Dotar els serveis de la màxima eficiència i flexibilitat per adaptar-los tant als requeriments i necessitats 

específiques de cada Ajuntament, com al compliment dels objectius de recollida selectiva i de qualitat 

fixats tant pel Consell Comarcal com per l’ARC.

TÍTOL V. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR.

Article 21.- La funció d’inspecció.

El Consell Comarcal, en execució de les competències delegades pels ajuntaments, disposarà de la funció 

d’inspecció necessària per garantir el correcte ús i gestió del serveis. Aquesta funció es realitzarà, si s’escau, 

de forma coordinada amb els serveis d’inspecció i control dels municipis.

Els serveis d’inspecció del Consell Comarcal tindran, en primer lloc, una funció sensibilitzadora, educadora i 

informativa envers els ciutadans i les activitats econòmiques, sobre la correcta gestió dels residus que generen.

Els ciutadans i els titulars de les activitats econòmiques generadores de residus, en l’àmbit de qualsevol dels 

municipis que tenen les competències delegades al Consell Comarcal, estan obligats a prestar la màxima 

col·laboració al servei d’inspecció del Consell Comarcal de la Selva, a fi de permetre exàmens, controls, presa 

de mostres, recollida d’informació i qualsevol altra operació necessària.

La funció inspectora s’exercirà d’acord amb les determinacions del capítol IX del Decret Legislatiu 1/2009, de 

21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i les seves modificacions.

Les facultats de l’acció inspectora que es considerin procedents podran ser delegades a organismes o entitats 

col·laboradores degudament acreditats, com ara les tasques relacionades amb les comprovacions de 

funcionament i presa de mostres.

L’acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment.

En els procediments sancionadors que s’instrueixin per infraccions en matèria de medi ambient, les 

informacions aportades per la inspecció donen fe sobre els fets, les situacions o les activitats per adoptar la 

resolució que procedeixi, llevat de prova en contrari.

Article 22.- Drets de les persones (físiques o jurídiques) o entitats inspeccionades

Les persones o entitats inspeccionades tenen els drets següents:

- Identificar el personal que realitza la inspecció.

- Rebre còpia de l acta corresponent.

- Ser advertides dels incompliments que s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar la inspecció i 

obtenir la informació necessària per tal de complir amb la normativa vigent.

Article 23.- Obligacions de les persones (físiques o jurídiques) o entitats inspeccionades

a) Les persones o entitats inspeccionades, resten obligades a:

- Prestar la màxima col·laboració i assistència al personal del Consell Comarcal o el designat per aquest 

que dugui a terme l’acció inspectora i facilitar el desenvolupament de la seva tasca. 
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- Subministrar tota classe d’informació sobre instal·lacions, productes o serveis que els sigui requerida per a 

l’exercici i compliment de les seves funcions.

- Permetre que es practiquin els controls, exàmens, recollida de proves, presa de mostres, recull d 

informació o qualsevol necessària per a la realització de la seva tasca.

- Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es relacioni amb la seva funció 

derivada d’aquest Reglament.

b) En el cas que el titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves instal·lacions, el Consell Comarcal 

acordarà la seva execució forçosa i, si s’escau, sol·licitarà autorització judicial.

c) Els resultats d’aquestes actuacions inspectores tenen valor probatori, d’acord amb el previst a la legislació 

de procediment administratiu vigent.

Article 24. Facultats del personal inspector

En l’exercici de les seves funcions, el personal al servei del Consell Comarcal que exerceix l’acció inspectora 

està autoritzat a:

- Entrar en qualsevol moment i sense avís previ, a tots els locals, establiments o instal·lacions on es 

desenvolupen activitats amb repercussió mediambiental per tal de realitzar les actuacions necessàries 

relacionades amb l’acció inspectora.

- Practicar les proves, els exàmens, els controls o les investigacions necessàries per tal de comprovar el 

compliment de la normativa municipal en matèria de residus i neteja viària.

- Prendre o treure les mostres necessàries per efectuar-ne la comprovació, incloent l’obertura de bosses si 

fos necessari.

- Assistir amb d’altres agents de l’autoritat competent al precintament, al tancament o clausura d 

instal·lacions i d’activitats ja sigui parcialment o en la seva totalitat.

- Registrar preferentment l’adreça del domicili d’origen dels residus i la classe d’incompliment. Si calgués 

anotar el nom i cognom d’alguna persona es prendrà nota del mínim de dades possible.

- Requerir tota la informació, sol o davant de testimonis, de l’empresària o empresari, o en el seu cas, del 

personal de l’empresa, que haurà de ser identificat personalment i laboral que es jutgin necessaris amb la 

intenció d’aclarir els fets objecte d’inspecció. En cap cas no es podran enregistrar altres informacions de 

caràcter personal, ni dades relatives a persones físiques o jurídiques, que no serveixin per a la finalitat de 

millora del compliment de la gestió dels residus.

- Examinar la documentació relativa a les operacions rellevants en l’activitat amb incidència ambiental.

- Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que efectuen.

- Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció per la persona o empresa titular o representant de l’activitat i 

pel personal pèrit i tècnic de l’empresa o establiment o pel personal habilitat oficialment que estimi 

necessaris per al millor desenvolupament de la funció inspectora.

- Aixecar, per doble exemplar, acta de les actuacions practicades que s’han d’emetre, sempre que sigui 

possible, davant de la persona titular o representant de l’activitat o actuació afectada.
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Article 25.- Deures del personal inspector

Els deures de les persones que realitzen les tasques inspectores, quan exerceixen les funcions d’inspecció, 

són:

- Acreditar la seva condició i identitat.

- Requerir consentiment previ del titular o resolució judicial, en el supòsit d’entrada a domicilis particulars.

- Guardar secret professional sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva funció.

- Observar en el compliment de les seves obligacions la deguda cortesia, i facilitar als inspeccionats la 

informació que necessitin per tal de complir la normativa vigent aplicable a les activitats o a les actuacions 

objecte de les inspeccions.

Article 26.- De les funcions del personal auxiliar d’inspecció

Les funcions del personal auxiliar d’inspecció són:

- El Consell Comarcal pot designar personal auxiliar dels inspectors comarcals, per a l’exercici de funcions 

de suport, gestió i col·laboració, sota la direcció i supervisió tècnica de l’inspector responsable de l’equip al 

qual estiguin adscrits.

- Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, els inspectors comarcals poden sol·licitar suport dels 

agents municipals o de qualsevol altra autoritat.

- El personal auxiliar comunicarà a l’inspector responsable aquelles incidències que puguin ser objecte 

d’infracció. Les seves funcions es limitaran a constatar els fets observats i a recollir mostres, objectes, 

fotografies i altres indicis que acreditin la comissió d’una infracció per lliurar-los a l’inspector responsable.

- Tindrà la condició de personal auxiliar el personal de l’empresa mixta Serveis Mediambientals de la Selva 

NORA SA.

Article 27.- Iniciació de les actuacions de la inspecció municipal

a) Les accions d’inspecció poden iniciar-se per:

- Plans d inspecció i ordres singulars.

- Iniciativa pròpia derivada de la possible existència d’anomalies i incompliments de les prescripcions 

establertes en aquest Reglament.

- Avís per part del servei municipal de recollida de residus municipals i de neteja viària, i del personal auxiliar 

d’activitats.

- Denúncia pública o de part afectada per un fet o actuació contrari a les disposicions d’aquest Reglament o 

pel funcionament d’activitats, instal·lacions o fonts emissores.

- Acció pública, la qual garantirà la confidencialitat de la persona denunciant en el cas que aquesta ho 

sol·liciti.

b) No es tramitaran les denúncies anònimes, ni les que de manera manifesta apareguin com a no 

fonamentades.



109

Article 28.- Denúncia

a) Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant del Consell Comarcal o de l’Ajuntament 

l’incompliment de les prescripcions establertes en aquest Reglament.

b) L’escrit de denúncia haurà de contenir, junt amb els requisits exigits per la normativa general per a la 

instància a l’Administració, les dades precises per facilitar als serveis municipals la corresponent 

comprovació.

c) En els casos de reconeguda urgència es podrà recórrer de manera directa als serveis municipals 

competents, els quals, després d’una comprovació immediata, adoptaran les mesures d’emergència 

necessàries.

d) El denunciant assumirà la responsabilitat en la qual pogués incórrer quan actuï amb temeritat o de mala fe, 

tot suportant les despeses que s’originin en aquests supòsits.

e) En qualsevol cas, les denúncies formulades pels interessats donaran lloc a la incoació de l’oportú 

expedient, que es tramitarà i es resoldrà d’acord amb la legislació de procediment administratiu comú i la 

legislació ambiental aplicable.

Article 29.- Modalitats i documentació de l’actuació inspectora

a) L’actuació de la inspecció es desenvoluparà de la següent manera:

- Mitjançant visita al lloc dels fets o actuacions denunciades. En el seu cas, mitjançant la visita als 

establiments, recintes o locals en els que es desenvolupin les activitats objecte d’aquest Reglament , 

sense necessitat de previ avís.

- Mitjançant l’examen de les mostres recollides (bosses d’escombraries o residus lliurats al servei recollida o 

dipositats a la via pública), a les dependències del servei, amb l’única finalitat de comprovar el seu 

contingut, determinar el compliment del Reglament pel que fa a la separació de les diferents fraccions de 

residus i de dipòsit en la forma, contenidor o lloc estipulat, i la identificació dels presumptes infractors. El 

personal inspector s abstindrà de guardar cap residu, en especial documents de text o d’imatge, un cop 

aixecada l’acta i constatats els fets objecte d infracció. Igualment s’abstindrà de llegir o visionar aquests 

documents més enllà del que sigui estrictament necessari per identificar els titulars, un domicili o activitat, 

quan presumptament hagin comès una infracció. En cap cas es podran enregistrar altres informacions de 

caràcter personal, ni dades relatives a persones físiques o jurídiques, que no serveixin per a la finalitat del 

procediment inspector. 

- Tampoc podrà llegir el contingut de cap document que pogués quedar afectat pel secret de la 

correspondència, més enllà del destinatari de la mateixa. La resta d’informacions les podrà tractar amb 

finalitats d’estadística.

- Mitjançant la comprovació i investigació a les dependències municipals, quan es tracti d’examinar la 

documentació que s’assenyali en cada cas, o d’efectuar els aclariments necessaris.

- En virtut d’expedient administratiu de qualsevol mena, quan el contingut de la seva actuació permeti iniciar-

la i finalitzar-la.

b) Quan iniciada una visita d’inspecció no fos possible la seva continuació i finalització per no haver aportat la 

persona física o jurídica inspeccionada els antecedents o documentació sol·licitats, l’actuació continuarà 

en virtut de requeriment per a la seva aportació.
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c) Les comprovacions efectuades en una acció inspectora tindran caràcter d’antecedent per a les 

successives i podran generar un avís o advertiment.

Article 30.- Publicitat

Els resultats de les inspeccions són a disposició del públic, sense més limitacions que les establertes sobre el 

dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, d’acord amb allò establert a la normativa sobre accés 

a la informació i la participació en medi ambient.

La publicitat dels resultats de les inspeccions a què fa referència el paràgraf 1 d aquest article ho serà sens 

perjudici de la protecció de les dades personals en l’ aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal.

Article 31.- De la responsabilitat.

Són responsables de les sancions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat en la 

comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques, sense perjudici de la seva 

responsabilitat civil i penal que es pugui derivar de la comissió del fet infractor.

Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directa o indirectament el fet infractor; aquells 

que han impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l i aquells que havent contractat un servei 

a tercers eludeixen de la responsabilitat de vetllar per l’adequada gestió dels residus generats en la prestació 

del servei.

La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.

En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribueix també en caràcter subsidiari als seus 

administradors.

Article 32.- Tipificació de les infraccions.

Les accions o omissions que contravinguin a aquest Reglament tenen el caràcter d’infraccions administratives, 

sens perjudici de les altres que resultin de la legislació sectorial o municipal que afecti els residus i la neteja i no 

puguin ésser subsumides en les que determina aquest Reglament.

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són, a més, infraccions molt greus i greus, en matèria de gestió de residus, les tipificades al Decret Legislatiu 

1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, modificat per la Llei 

3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Article 33.- Infraccions molt greus

a) L’exercici d’una activitat sense la comunicació, la llicència o l’autorització preceptives, o amb aquesta 

comunicació, llicència o autorització caducada o suspesa, i també l’incompliment de les obligacions 

imposades en les autoritzacions i llicències o de la informació incorporada en la comunicació, sempre que 

hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones, s’hagi produït un dany o deteriorament 

greu per al medi ambient o quan l’activitat tingui lloc en espais protegits.
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b) L’actuació de manera contrària al que estableix la llei i les normes que la despleguen o la normativa 

sectorial d’aplicació, sempre que hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones, s’hagi 

produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o quan l’activitat tingui lloc en espais protegits.

c) El lliurament, la venda o la cessió de residus a persones físiques o jurídiques altres que les assenyalades 

per aquest reglament o per la llei, i l’acceptació d’aquests residus en condicions diferents de les 

determinades per les llicències, autoritzacions i comunicacions corresponents, o les establertes per aquest 

reglament o per la llei i per les disposicions que la despleguen, sempre que hagi comportat perill greu o 

dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.

d) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la constitució 

de dipòsits de residus no legalitzats, si produeixen riscos o danys al medi ambient o posen en perill greu la 

salut de les persones.

e) La recollida i el transport de residus amb incompliment de les prescripcions legals o reglamentàries, 

sempre que hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o 

deteriorament greu per al medi ambient.

f) L’incompliment de mesures cautelars.

g) L’ocultació o l’alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius per a l’obtenció de 

llicències, autoritzacions o concessions o de dades contingudes en les comunicacions prèvies a l’inici de 

les activitats regulades per aquesta llei.

h) La reincidència en infraccions greus.

i) L’incompliment de l’obligació de dur a terme les operacions de neteja i de recuperació d’un sòl quan ha 

estat declarat contaminat, una vegada ha estat requerit per l’Administració, o l’incompliment de les 

obligacions derivades dels acords voluntaris o convenis de col·laboració per a la recuperació en via 

convencional dels sòls contaminats.

j) La barreja de diferents categories de residus perillosos entre si o d’aquests amb els que no tenen aquesta 

consideració, sempre que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o s’hagi produït un dany o 

deteriorament greu per al medi ambient.

Article 34.- Infraccions greus

a) L’exercici d’una activitat sense la comunicació, la llicència o l’autorització receptives, o amb aquesta 

comunicació, llicència o autorització  caducada o suspesa, i també l’incompliment de les obligacions 

imposades en les autoritzacions o de la informació incorporada en la comunicació, sense que hagi 

comportat un perill greu o un dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament 

greu per al medi ambient.

b) L’actuació de manera contrària al que estableix la llei i les normes que la despleguen o la normativa 

sectorial d’aplicació, sense que hagi comportat un perill greu o un dany per a la salut de les persones o 

s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.

c) El lliurament, la venda o la cessió de residus a persones físiques o jurídiques altres que les assenyalades 

per aquesta llei, i l’acceptació d’aquests residus en condicions diferents de les determinades per les 

llicències, autoritzacions i comunicacions corresponents, o les establertes per aquesta llei i per les 
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disposicions que la despleguen, sempre que no hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les 

persones, ni s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.

d) L’omissió de constituir fiances o garanties de qualsevol classe prèviament a l’exercici d’activitats que 

afecten el medi ambient, en la quantia i forma legals o reglamentàries exigides en cada cas, o llur 

renovació.

e) La recollida i el transport de residus amb incompliment de les prescripcions legals o reglamentàries, 

sempre que no hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones, ni s’hagi produït un dany o 

deteriorament greu per al medi ambient.

f) L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions, certificacions o similars, 

de caràcter preceptiu; la no-aportació d’aquests documents davant l’Administració quan siguin requerits; 

les irregularitats en la complementació d’aquests documents o l’ocultació o el falsejament de les dades 

exigides per la normativa aplicable, i també l’incompliment de custòdia i manteniment d’aquesta 

documentació.

g) L’obstrucció de l’activitat de control o inspectora de l’Administració.

h) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la constitució 

de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany al medi ambient o no posen en perill greu 

la salut de les persones.

i) La gestió dels residus sanitaris, tant en les operacions intracentre com extracentre, amb incompliment de 

les condicions establertes en les llicències i les autoritzacions sense l’aplicació de les mesures necessàries 

d’asèpsia, innocuïtat i seguretat.

j) La negativa o el retard en la instal·lació de mesures correctores de control o de seguretat establertes en 

cada cas.

k) La posada en funcionament d’aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per raó d’incompliment 

de les determinacions sobre gestió dels residus.

l) L’incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els permisos per a 

l’exercici d’activitats a les explotacions ramaderes respecte de la gestió dels animals morts i els 

excrements sòlids i líquids.

m) La reincidència en faltes lleus.

n) L’incompliment del requeriment de restauració o d’adopció de mesures d’autocontrol efectuat per 

l’Administració a les persones responsables de la regeneració de les àrees degradades.

o) L’incompliment del requeriment efectuat per l’Administració a les persones responsables de portar a terme 

els estudis d’investigació i l’anàlisi de risc necessaris per a determinar l’existència d’un sòl contaminat.

p) L’incompliment del requeriment de reparació de la realitat física alterada fet per l’òrgan sancionador.

q) La falta d’etiquetatge, o l’etiquetatge incorrecte o parcial, en els envasos que continguin residus perillosos.

r) La barreja de les diferents categories de residus perillosos entre si o d’aquests amb els que no tenen 

aquesta consideració, sense posar en perill greu la salut de les persones o sense que s’hagi produït un 

dany o deteriorament greu per al medi ambient.
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s) La comissió d’alguna de les infraccions molt greus establertes per l’article 33 quan, per llur escassa 

quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.

Article 35.- Infraccions lleus

a) La demora en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per l’Administració en la comesa 

de control d’activitats.

b) La comissió d’alguna de les infraccions greus establertes per l’article 34 quan, per llur escassa quantia o 

entitat, no mereixin aquesta qualificació.

c) A banda de les infraccions tipificades de conformitat amb les estipulacions dels apartats a) i b), tindran la 

consideració d’infracció lleu les següents:

- L’incompliment de qualsevol de les prescripcions relatives al manteniment i la neteja dels elements 

exteriors dels immobles als que vénen obligats els seus titulars.

- L’incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i neteja dels espais privats o 

públics subjectes a un ús comú especial o ús privatiu.

- Dipositar residus puntualment, d’origen municipal, en contenidors diferents als que pertoquen, atenent a 

la tipologia dels residus, i a l’obligatorietat de fer separació selectiva.

- Lliurar els residus municipals de manera diferent a l’establerta en aquest Reglament, sense complir les 

condicions fixades pel servei en quant a la forma i l’horari.

- No retirar i/o reposar per part del propietaris els contenidors d’ús exclusiu quan pel seu estat haurien 

d’estar fora de servei.

- No disposar d’un espai privat per emmagatzemar o seleccionar els residus comercials quan sigui 

preceptiu.

- Abandonar qualsevol tipus de residus a la via pública, als espais públics o al medi natural.

- Lliurar o abandonar residus procedents d’altres municipis.

- Fer malbé els contenidors o altres equipaments públics de gestió de residus, o part dels seus elements, 

de manera voluntària o involuntària.

- Sostraure contenidors de la via pública, temporal o indefinidament.

- Canviar la ubicació dels contenidors a la via pública.

- Utilitzar les papereres per al dipòsit de bosses d’escombraries.

- Generar molèsties al veïnat per part dels usuaris com a conseqüència d’una incorrecta gestió dels 

residus.

- Dipositar la Fracció Resta o la FORM sense bossa al contenidor corresponent.

- Dificultar les tasques de buidatge del contenidors, aturant o aparcant vehicles davant dels contenidors o 

en els seus accessos.

- No tancar o baixar la tapa dels contenidors.

- Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors o lliurats als serveis municipals.
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- Celebrar actes a la via pública sense gestionar els residus i la seva neteja. 

- La incorrecció de l’usuari respecte el personal de les instal·lacions corresponents al servei de 

deixalleria.

- Negar-se a identificar-se en el lliurament de residus a la deixalleria.

- Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en les normes sectorials de rang 

legal i no resultin tipificades d’infraccions molt greus o greus en aquest Reglament o en les de caràcter 

sectorial.

Article 36.- Classes de les sancions.

Les sancions a imposar per part del Consell Comarcal de la Selva són multes, sense perjudici de poder 
repercutir el rescabalament de danys.

Article 37.- Import de les multes.

La quantia de la multa és, com a mínim, de 400 euros, i, com a màxim, de 30.000 euros.
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt 

greus, segons els límits següents:

- Les infraccions lleus seran sancionades amb multes per un import de 400 euros fins a 1.500 euros.

- Les infraccions greus seran sancionades amb multes per un import de fins a 15.000 euros.

- Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes per un import de fins a 30.000 euros.

En infraccions lleus, el presumpte infractor pot fer el pagament voluntari del 50% de l’import de la sanció de 

multa determinada en la proposta de resolució, que comporta el reconeixement de la responsabilitat i la 

terminació del procediment. 

L’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva podrà sol·licitar als ajuntaments, l’obertura del 

corresponent expedient sancionador o l’adopció de mesures relatives a la suspensió o el cessament d’ 

activitats, com a competents per a l’atorgament de les llicències, autoritzacions, permisos o concessions 

corresponents.

Article 38.- Graduació de les sancions.
Les sancions s’establiran atenent els següents criteris:

Criteris objectius:

a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones

b) L'alteració social a causa del fet infractor.

c) La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida

d) La superfície afectada i el seu deteriorament

e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.

f) El benefici derivat de l'activitat infractora

g) L’incompliment dels advertiments previs, si s’han produït
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Criteris subjectius:

a) El grau de malícia de la persona causant de la infracció

b) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior

c) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

d) La reincidència.

Article 39.- Danys i perjudicis.

La imposició de les corresponents sancions no afecta l'obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la 

d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats. El Consell Comarcal pot executar subsidiàriament les tasques de 

restauració dels danys i rescabalar per la via del constrenyiment les despeses originades en aquest concepte a 

l’autor dels danys.

Article 40.- Competència i procediment sancionador

En els supòsits sancionables descrits en aquest Reglament, el Consell Comarcal de la Selva incoarà els 

corresponents expedients sancionadors, i establirà les sancions corresponents, amb la tramitació prèvia del 

corresponent expedient sancionador.

El Consell Comarcal de la Selva actuarà d’ofici, a instància d’un informe de l’inspector comarcal, o en virtut 

d’una denúncia o comunicació de particulars o d’Ajuntaments, o bé d’una instrucció o ordre d’òrgans superiors.

El procediment es tramitarà de conformitat amb les previsions dels articles 111 i següents del Decret Legislatiu 

1/2009 i el nou article 103 bis introduït per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives.

L’òrgan competent per la imposició de sancions és el gerent del Consell Comarcal de la Selva, de conformitat 

amb el Reglament orgànic comarcal.

El Consell Comarcal de la Selva informarà als Ajuntaments dels expedients sancionadors incoats, en relació 

amb les activitats del seu terme municipal, i sol·licitarà la col·laboració oportuna en el subministrament de 

dades, i l’execució que se’n derivi.

L'import de les sancions, i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les activitats de 

restauració dels béns danyats com a conseqüència de les infraccions d'aquest Reglament poden ésser exigit 

per via de constrenyiment.

Article 41.- Multes coercitives

Es poden imposar multes coercitives per a l’execució de les obligacions derivades d’actes infractors o en 

execució de resolucions sancionadores, que són reiterables si transcorren els terminis assenyalats a aquest 

efecte en els requeriments corresponents, fins que es compleixi el que hi ha disposat.

Les multes coercitives són independents de les sancions que s’imposin i compatibles amb aquestes.
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L’import de cada multa coercitiva no pot excedir el deu per cent de la que correspon a la infracció presumpta o 

declarada, ni en el seu conjunt el trenta per cent d’aquesta.

Article 42.- Prescripció

Les infraccions lleus prescriuran als 6 mesos, les greus als 2 anys i les molt greus als 4 anys.

El termini de prescripció de les infraccions es començarà a comptar des de l’acabament real de la conducta 

infractora.

En els supòsits d’infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar des del moment de la 

finalització de l’activitat o de l’últim acte amb el qual la infracció es produeixi. En el cas que els fets o activitats 

constitutius d’infracció fossin desconeguts per mancança de senyals externes, aquest termini es computarà des 

del moment en què aquests es manifestin.

La iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador interromprà la prescripció, iniciant-

se de nou el termini de prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’1 mes per causa 

no imputable al presumpte responsable.

Les sancions prescriuen en els mateixos terminis assenyalats per les infraccions, segons les respectives 

classes d’infracció, comptats des de que la resolució sancionadora és ferma en totes les vies.

La prescripció d’infraccions i de sancions no afecta a l’obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la 

d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.

Disposició addicional primera

Per tot allò que no estigui previst en aquest Reglament o a la normativa de rang superior aplicable, Decret 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i les seves 

modificacions i demés normativa concordant, serà d’aplicació supletòria el que disposi la corresponent 

Ordenança municipal, en cas que existeixi.

Disposició derogatòria

Aquest Reglament deroga els anteriors reglaments “Reglament comarcal dels serveis de recollida, transport i 

tractament de residus municipals, de neteja viària i de neteja de platges” aprovat pel Ple del Consell Comarcal 

de la Selva en data 19 de juny de 2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 184 de data 

24 de setembre de 2012, el “Reglament d’explotació de les deixalleries adherides al servei comarcal de la 

selva, deixalleries municipals i deixalleria comarcal” aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 

17 de desembre de 2013 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 46 de data 6 de març de 

2014 i el “Reglament de regulació del servei comarcal de compostatge casolà” aprovat pel Ple del Consell 

Comarcal de la Selva en data 20 de març de 2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 

128 de data 3 de juliol de 2012.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona.
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ANNEX 1.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER PART DELS AJUNTAMENTS

Vidre Paper Envasos Poda Volumi-
nosos

Fracció 
Resta

AMER x x x x x Mòbil x
ANGLÈS x x x x x Fixa x
ARBÚCIES
BLANES x x x x x x x
BREDA x x x x Fixa
BRUNYOLA x x x x Mòbil
CALDES DE MALAVELLA x x x x x x Fixa x
CELLERA DE TER x x x x Fixa
FOGARS DE LA SELVA
HOSTALRIC x x x x x Mòbil
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
MASSANES x x x x x x Fixa x
OSOR x x x x x
RIELLS I VIABREA
RIUDARENES
RIUDELLOTS DE LA SELVA x x x x x x Fixa x
SANT FELIU DE BUIXALLEU x x x x x
SANT HILARI SACALM
SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ x x x x x x Mòbil x
SANTA COLOMA DE FARNERS
SILS x x x x x x Fixa x
SUSQUEDA x x x x x
TOSSA DE MAR x x x Fixa
VIDRERES Fixa
VILOBÍ D'ONYAR x x x x Fixa x

Neteja 
platges

Recollida de les següents fraccions
Municipi Deixalleria Neteja 

viària

ANNEX 2. DEIXALLERIES

Annex 2A. Residus admesos

LLISTA 1. LLISTA DE REFERÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

a) Llista de residus admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal

- Residus especials

Residus especials admesos

- Tubs i làmpades fluorescents i llums de vapor de mercuri 

- Bateries

- Piles i acumuladors

- Olis vegetals

- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses 

- Tòners i cartutxos d’impressió.

- Residus fotogràfics

- Olis minerals

- Grup de residus classificats com REPQ (àcids, bases, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols i 
altres recipients a pressió, fitosanitaris, productes comburents, cosmètics, radiografies, residus 
fotogràfics, termòmetres i altres productes particulars admesos per l’Agència de Residus de 
Catalunya) 

Residus no especials i inerts admesos
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- Paper i cartró

- Ampolles de vidre

- Envasos lleugers

- Vidre pla i miralls

- Plàstics (diferents dels envasos domèstics)

- Ferralla i metalls 

- Fustes

- Roba i calçat

- Electrodomèstics i altres aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses

- CD i DVD

- Pneumàtics

- Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària

- Andròmines

- Esporga d’arbres ornamentals

- Gespa i plantes d’horta i de jardí

b) Llista de residus no admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal

- Els materials barrejats

- Residus industrials

- Fracció Resta

- Fracció orgànica

- Medicaments i envasos de medicaments

- Residus radioactius

- Cadàvers d’animals domèstics

- Residus miners 

- Residus d’explotacions agrícoles i ramaderes

- Els efluents gasosos emesos a l’atmosfera

- Residus sanitaris no assimilables a domèstics o contaminats biològicament

- Residus especials de laboratori

- Residus amb amiant

- Residus explosius i articles pirotècnics

- Vehicles fora d’ús.

- Llots de depuradora

LLISTA 2. CLASSIFICACIÓ TIPOLÒGICA DELS RESIDUS PER A INFORMACIÓ DELS USUARIS DE LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

- Residus admesos

Tots els residus d’origen domèstic (ordinaris, voluminosos i especials).

Excepte Fracció Resta, Fracció Orgànica, residus sanitaris, residus amb amiant, explosius, medicaments i 
altres residus no considerats domèstics,
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Els residus comercials (assimilables als domèstics) d’establiments, tallers, oficines i serveis del poble donats 
d’alta en el servei.

LLISTA 3. RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS ADMESOS CODIFICATS SEGONS EL CATÀLEG 
EUROPEU DE RESIDUS (CODI 20 CER)

Codi CER RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS PROCEDENTS DE COMERÇOS, INDÚSTRIES I 
INSTITUCIONS 

200101 Paper i cartró

200102 Vidre

200110 Roba

200113 Dissolvents

200114 Àcids

200115 Àlcalis

200117 Productes FOTOQUÍMICS

200119 Plaguicides

200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

200123 Equips rebutjats que contenen clorofuorocarburs

200125 Olis i greixos comestibles 

200126 Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125

200127 Pintures, tints, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses

200128 Pintures, tints, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127

200129 Detergents que contenen substàncies perilloses

200130 Detergents diferents dels especificats en el codi 200129

200133 Bateries i acumuladors especificats en els codis 16601,16602,16603

200134 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133, o sigui corresponents als 
codis 16604,16605

200135 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121 i que 
contenen components perillosos

200136 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 
200135

200137 Fusta que conté substàncies perilloses

200138 Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137

200139 Plàstics

200140 Metalls

200199 Altres fraccions no especificades en cap altra categoria

200201 Residus biodegradables de parcs i jardins

200307 Residus voluminosos
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Codi CER ALTRES RESIDUS INCLOSOS A LA LLISTA DE RESIDUS ORIGINATS A LA INDÚSTRIA 
ASSIMILABLES A RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS

1501 Envasos de la recollida selectiva (excepte 150110 i 150111)

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 

150111 Envasos metàl·lics que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa, inclosos els recipients a 
pressió buits. 

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli) , draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses

150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el 
codi 150202

160107 Filtres d’oli

160214 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 
200135

160504 Recipients a pressió que encara contenen gasos

160506 Reactius de laboratori

160601 Bateries de plom (d’automòbil)

160602 Acumuladors de n-cd 

160603 Piles que contenen mercuri 

160604 Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri) altres piles i acumuladors 

160605 Bateries recarregables de petits electrodomèstics

160116 Anticongelants diferents en el codi 160114

170107 Formigó, maons, teules i material ceràmic

170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi  170801

30105 Trossos de fusta tractada i taulers de partícules, fulloles i serradures 

0901 Residus de la indústria fotogràfica

090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata

090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata

090110 Càmeres d’un sol ús sense piles ni acumuladors

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli) draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses
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Annex 2B. Quantitats màximes admeses per setmana o per visita a la deixalleria 

Llista 1.- QUANTITATS MÀXIMES DE RESIDUS NO ESPECIALS ADMESES A LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

Sistema 
de 

mesura

Unitats 
màximes 
admeses

200137 i 
200138  FUSTA   

  Trossos, retalls i serradures i petits objectes m3 2
  Articles grans unitats 10
200307  TRIATGE   
  Trossos i petits objectes no pertanyents a altres fraccions m3 2

  Articles grans de difícil desballestament o no pertanyents a 
altres fraccions unitats 10

200139  PLÀSTICS NO ENVASOS   
  Trossos i petits objectes de plàstic dur o tou m3 2
  Articles grans de plàstic dur o tou unitats 10
200307  MATALASSOS   
  Matalassos unitats 4
200140  FERRALLA   
  Trossos, retalls i petits objectes de metall o ferro m3 2
  Articles grans de metall o ferro pur unitats 10
200102  VIDRE PLA I MIRALLS   
  Vidres de finestra o moble transparent m3 0,5

  Vidres que no sigui transparent: mirall, vidre de color, vidre 
armat, vidre laminat, vidre de cotxes, vidre antibales m3 0,5

200201  ESPORGA   

  Restes llenyoses de < 1,5 m i < 8 cm diàmetre (deix 
BÀSICA) m3 1

  Restes llenyoses de < 1,5 m i < 8 cm diàmetre (deix A i B) m3 3
  Gespa i/o fulles m3 1
170107  RUNA d'obres menors   
  Sense permís obra menor municipal m3 0,5
  Amb permís d'obra menor municipal (deix. Bàsica) m3 1
  Amb permís d'obra menor municipal (deixalleria A i B) m3 2
  Articles grans d’obra i ceràmica unitats 10
200110  ROBA I CALÇAT   
  Roba en bon estat no contaminada i calçat. m3 0,5
160103  PNEUMÀTICS   

  Pneumàtics reciclables identificats  per persona anuals 
(admesos SIGNUS) unitats 4

  Pneumàtics no reciclables (no admesos SIGNUS) o no 
identificats unitats 4

  Pneumàtics de tractor > 1400 mm (no admesos SIGNUS) unitats 1
200125  OLIS I GREIXOS COMESTIBLES   
  Oli vegetal usat litres 50

200128  PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES DIFERENTS 
DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200127   

  (Acord Marc) Pintures/Pastosos no especials (pintures, 
vernissos, greixos, ceres…) litres 50
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  (Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) litres 50

  (Acord Marc) Bidons fins 50l de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

bidons 
grans 5

 150203
(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, 
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA DIFERENTS 
DELS ESPECFICATS EN EL CODI 150202

  

  Filtres generats a cuines o altres activitats no especials litres 10

  Draps bruts, roba protectora generada a cuines o altres 
activitats no especials… litres 10

200130  (Acord Marc) DETERGENTS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200129   

  Detergents de cuina, sanitaris, oficines que no tinguin 
components especials litres 50

200132  MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN 
EL CODI 200131   

  
(Acord Marc) Cosmètics caducats o tubs amb pòsit… de 
perruqueries i estètiques (les ceres pertanyen a un altre 
codi)

litres 50

200134  BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200133   

 160604 Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri), altres 
piles i acumuladors litres 10

 160605 Bateries recarregables de petits electrodomèstics i eines 
elèctriques (trepant, tornavisos…) litres 10

200136 160214
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 
200121, 200123 I 200135 

  

  

(SIG RAEE categoria A4 no especials) Aparells i petits 
electrodomèstics que no contenen residus especials: vídeos, 
DVD, càmeres de vídeo, equips de música, altaveus, eines 
de bricolatge, instruments de música, petits 
electrodomèstics, joguines elèctriques (trens elèctrics, 
cotxes elèctrics, consoles, videojocs, telèfons, escàners, 
contestadors, calculadores (sense paper), càmeres 
fotogràfiques, comandaments, reguladors de calefacció, 
termòstats

m3 1

Mòbils i aparells de telecomunicacions (de la Categoria A5) litres 10 

  

(SIG RAEE Categoria A2) Grans electrodomèstics de gama 
blanca (radiadors d'oli, radiadors elèctrics, estufes 
elèctriques, termos elèctrics, rentadores, assecadores, 
escalfadors elèctrics, forns, vitroceràmiques, lluminàries 
(sense bombetes ni fluorescents), ventiladors i forns 
microones

unitats 10

200199  ALTRES FRACCIONS   

 901 Residus no especials de la indústria fotogràfica (Acord 
Marc com 160506 REACTIUS DE LABORATORI)   

  
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o 
compostos de plata – radiografies, pel·lícules fotogràfiques 
amb nitrat de plata...

litres 10

  
090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata 
ni compostos de plata - pel·lícules fotogràfiques sense nitrat 
de plata...

litres 10



123

  090110 Càmeres d'un sol ús sense piles ni acumuladors litres 10
 160115 Sabates de fre diferents del codi 160111   

  Altres residus no especials no contemplats en altres 
categories litres 10

  1501

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS NO 
ESPECIALS INCLOSOS EN  EL LLISTAT DE RESIDUS 
NO ESPECIALS (a efectes de la seva gestió a la deixalleria 
no s’inclouen els pastosos)

  

  Envasos buits > 1l amb restes de residus no especials litres 50
Envasos buits < 1l amb restes de residus no especials litres 10

  Bidons buits fins a 50 l amb restes de residus no especials
unitats 
bidons 
grans

5

Llista 2.- Quantitats màximes diàries de residus no especials admeses a la deixalleria comarcal.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

200137 i 
200138  FUSTA  

  Trossos, retalls i serradures i petits objectes m3 5
  Articles grans unitats 20
200307  TRIATGE  
  Trossos i petits objectes no pertanyents a altres fraccions m3 5

  Articles grans de difícil desballestament o no pertanyents a 
altres fraccions unitats 20

200139  PLÀSTICS NO ENVASOS  
  Trossos i petits objectes de plàstic dur o tou m3 5
  Articles grans de plàstic dur o tou unitats 20
200307  MATALASSOS  
  Matalassos unitats 10
200140  FERRALLA  
  Trossos, retalls i petits objectes de metall o ferro m3 5
  Articles grans de metall o ferro pur unitats 20
200102  VIDRE PLA I MIRALLS  
  Vidres de finestra o moble transparent m3 1

  Vidres que no sigui transparent: mirall, vidre de color, vidre 
armat, vidre laminat, vidre de cotxes, vidre antibales m3 1

200201  ESPORGA  
  Restes llenyoses de < 1,5 m i < 8 diàmetre m3 3
  Gespa i/o fulles m3 1
170107  RUNA d'obres menors  
  Sense permís obra menor municipal m3 0,5
  Amb permís d'obra menor municipal m3 3
  Articles grans d’obra i ceràmica unitats 20
200110  ROBA I CALÇAT  
  Roba en bon estat no contaminada i calçat. m3 0,5
160103  PNEUMÀTICS  

  Pneumàtics reciclables identificats per persona anuals 
(admesos SIGNUS) unitats 4

  Pneumàtics no reciclables (no admesos SIGNUS) o no 
identificats unitats 10
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  Pneumàtics de tractor > 1400 mm (no admesos SIGNUS) unitats 1
200125  OLIS I GREIXOS COMESTIBLES  
  Oli vegetal usat litres 100

200128  PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES DIFERENTS 
DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200127  

  (Acord Marc) Pintures/Pastosos no especials (pintures, 
vernissos, greixos, ceres…) litres 100

  (Acord Marc) Envasos buits de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) litres 100

  (Acord Marc) Bidons fins 50 l de Pintures/Pastosos no 
especials (pintures, vernissos, greixos, ceres…) 

bidons 
grans 10

 150203
(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, 
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA DIFERENTS 
DELS ESPECFICATS EN EL CODI 150202

 

  Filtres… generats a cuines o altres activitats no especials litres 50

  Draps bruts, roba protectora generada a cuines o altres 
activitats no especials… litres 50

200130  (Acord Marc) DETERGENTS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200129  

  Detergents de cuina, sanitaris, oficines que no tinguin 
components especials litres 100

200132  MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL 
CODI 200131  

  
(Acord Marc o SIG) Cosmètics caducats o tubs amb pòsit… 
de perruqueries i estètiques (les ceres pertanyen a un altre 
codi)

litres 100

200134  BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS 
ESPECIFICATS EN EL CODI 200133  

 160604 Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri), altres 
piles i acumuladors litres 50

 160605 Bateries recarregables de petits electrodomèstics i eines 
elèctriques (trepant, tornavisos…) litres 50

200136 160214
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121, 
200123 I 200135 

 

  

(SIG RAEE categoria A4 no especials) Aparells i petits 
electrodomèstics que no contenen residus especials: vídeos, 
DVD, càmeres de vídeo, equips de música, altaveus, eines 
de bricolatge, instruments de música, petits electrodomèstics, 
joguines elèctriques (trens elèctrics, cotxes elèctrics, 
consoles, videojocs, telèfons, escàners, contestadors, 
calculadores (sense paper), càmeres fotogràfiques , 
comandaments, reguladors de calefacció, termòstats i també 

m3 1

Mòbils i aparells de telecomunicacions (de la Categoria A5) litres 50

  

(SIG RAEE Categoria A2) Grans electrodomèstics de gama 
blanca (radiadors d'oli, radiadors elèctrics, estufes 
elèctriques, termos elèctrics, rentadores, assecadores, 
escalfadors elèctrics, forns, vitroceràmiques, lluminàries 
(sense bombetes ni fluorescents), ventiladors i forns 
microones

unitats 20

200199  ALTRES FRACCIONS  

 901 Residus no especials de la indústria fotogràfica (Acord 
Marc com 160506 REACTIUS DE LABORATORI)  
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090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o 
compostos de plata – radiografies, pel·lícules fotogràfiques 
amb nitrat de plata...

litres 50

  
090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni 
compostos de plata - pel·lícules fotogràfiques sense nitrat de 
plata...

litres 50

  090110 Càmeres d'un sol ús sense piles ni acumuladors litres 50
 160115 Sabates de fre diferents del codi 160111  

  Altres residus no especials no contemplats en altres 
categories unitats 50

  1501

ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS NO 
ESPECIALS INCLOSOS EN  EL LLISTAT DE RESIDUS NO 
ESPECIALS (a efectes de la seva gestió a la deixalleria no 
s’inclouen els pastosos)

 

Envasos buits > 1l amb restes de residus no especials litres 100
Envasos buits < 1l amb restes de residus no especials litres 50

  Bidons buits fins a 50 l amb restes de residus no especials
unitats 
bidons 
grans

10

Llista 3.- QUANTITATS MÀXIMES DIÀRIES DE RESIDUS ESPECIALS ADMESES A LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

200117  PRODUCTES FOTOQUÍMICS   
  Cartutxos de tòner  litres 10
  Cartutxos d'injecció de tinta litres 10
 160506 REACTIUS DE LABORATORI   

  
Pots amb productes químics de laboratori que contenen 
substàncies perilloses, incloses les mescles de productes 
químics provinents de centres docents

litres 10

 160504 RECIPIENTS A PRESSIÓ QUE ENCARA CONTENEN 
GASOS   

  (Acord Marc) Bombones amb contingut unitats 2
  (Acord Marc) Extintors amb contingut unitats 2

  (Acord Marc) Aerosols amb contingut (d’higiene personal i 
d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, pintura... litres 10

200126  OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL 
CODI 200125   

  (Acord Marc) Greixos i ceres, màstics i estucats, enduridors 
excepte peròxids del ram de la pintura i ebenisteria litres 50

  (Acord Marc) Pastosos (ceres) del ram de la cosmètica litres 10
  160107 (Acord Marc) Filtres d'oli litres 10
  (Acord Marc) Olis lubricants  litres 50

200127  PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE 
CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES   

  (Acord Marc) Pintures/pastosos especials   

  Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos, greixos i 
ceres, màstics i estucats, enduridors (excepte els peròxids) litres 50

  (Acord Marc) Productes comburents amb aplicacions 
cosmètiques   



126

  Aigua oxigenada i tints de perruqueria (a base d'amoníac, 
d'oxidants... litres 10

   (Acord Marc) Productes comburents amb altres 
aplicacions   

  Enduridors a base de peròxids, productes generadors de clor 
per a piscines litres 10

 150202

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ 
(INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI NO ESPECIFICATS EN 
CAP ALTRA CATEGORIA) DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

  

  Generats per mecànics, fusters, ferrers… litres 10

200129  (Acord Marc) DETERGENTS QUE CONTENEN 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES litres 50

     
200113  DISSOLVENTS   
  (Acord Marc) Dissolvents líquids   

  Generats per tallers mecànics: benzina, lubrificants, gasoil, , 
líquid de frens i anticongelants litres 50

  Genèrics: antiòxid, alcohols, lubrificants, diluents, dissolvents 
de neteja litres 50

  Generats a cuines: dissolvents desengreixats litres 50

 160116 Anticongelants (no especial) diferents dels especificats al 
codi 160114 litres 50

200114  ÀCIDS   
  (Acord Marc) Àcids   

  Productes de neteja: àcid clorhídric (salfumant),  
desincrustant, litres 50

  Generats en tallers mecànics: àcid sulfúric (àcid de bateries), 
fixador fotogràfic,  àcids en general (excepte àcid pícric) litres 10

  Generats en laboratoris de fotografia (fixador fotogràfic) litres 10

  Genèrics: àcids en general (excepte àcid pícric que és 
explosiu) litres 10

  Àcids aplicats en laboratoris de centres escolars litres 10
200115  ÀLCALIS   
  (Acord Marc) Bases   

  Emprats en neteja: sosa càustica, lleixiu, detergents alcalins, 
desembossadors, amoníac litres 50

  Laboratori fotogràfic: revelador fotogràfic, litres 10
200119  PLAGUICIDES   
  (Acord Marc o SIG) Fitosanitaris (productes de jardineria)   

  Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), herbicides 
(sense clorat sòdic) litres 50

  (Servei de promoció pública) Productes comburents amb 
aplicació agrícola   

  Herbicides amb clorat sòdic, adobs amb nitrits o nitrats litres 50

200133  BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN ELS 
CODIS SEGÜENTS   

 160601  Bateries de plom  (bateries de cotxe) unitats 4
 160602 Acumuladors de N-Cd litres 10
 160603  Piles que contenen mercuri litres 10

200135  
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121 
I QUE CONTENEN COMPONENTS PERILLOSOS 
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RAEE Categoria A4 Residus d’ofimàtica sense pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus especials com 
tòners, cartutxos de tinta, piles o bateries, condensadors amb 
PCBs, pols fosforescent...: CPU, impressores, faxos, 
fotocopiadores, màquines d'escriure elèctriques o 
electròniques, calculadores d'oficina (amb paper)... 

m3
1

  

RAEE Categoria A3 Residus d’ ofimàtica amb pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus pols fosforescent, 
canons electrònics i altres residus especials) : televisors i 
monitors (CRT,LCD,TFT i plasma)

unitats 4

200123  EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN 
CLOROFUOROCARBURS   

  
(RAEE Categoria 1 Electrodomèstics amb CFC o HCFC): 
frigorífics, congeladors, dispensadors de begudes, equips 
d'aire condicionat

unitats 4

200121  TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE 
CONTENEN MERCURI   

  
(RAEE Categoria A5) Tubs fluorescents i bombetes de baix 
consum , lluminàries compactes amb llums fluorescents o 
llums de baix consum

m3 1

  (Acord Marc) Productes particulars (residus mercurials, 
termòmetres...) litres 10

  
ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS ESPECIALS 
INCLOSOS AL REGLAMENT (a efectes de la seva gestió a 
la deixalleria no s’inclouen els pastosos)

  

 150110 (Acord Marc) Envasos buits de residus especials 
contemplats en altres categories   

  
(Acord Marc) Envasos buits > 1l amb restes de residus 
especials (dissolvents, oli vegetal, oli mineral, productes de 
neteja, anticongelants...

litres 50

  
(Acord Marc) Envasos buits < 1l amb restes de residus 
especials perilloses (àcids, bases, fitosanitaris, productes 
comburents, reactius laboratori...

litres 10

  (Acord Marc) Bidons fins a 50 l amb restes de residus 
especials

unitats 
bidons 
grans

5

 150110 Envasos buits o amb restes de residus tòxics (residus 
particulars no especificats en altres codis   

  Residus d'arsènic (mata-rates), residus mercurials, o 
productes no identificats (d'origen particular) litres 10

 150111
RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS I ENVASOS METÀL·LICS 
QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I POROSA 
PERILLOSA

  

  (Acord Marc) Aerosols buits (d’higiene personal i d’altres 
aplicacions: perruqueria, neteja, pintura, etc.) litres 10

  (Acord Marc) Bombones i extintors buits   
  Bombones de butà antigues unitats 2
  Bidons de begudes carbòniques unitats 2
  Extintors antics unitats 2
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Llista 4.- QUANTITATS MÀXIMES DIÀRIES DE RESIDUS ESPECIALS ADMESES A LA DEIXALLERIA 
COMARCAL.

Codi CER 
municipal

Codi CER 
industrial 

assimilable
Descripció

sistema 
de 

mesura

unitats 
màximes 
admeses

     
200117  PRODUCTES FOTOQUÍMICS   
  Cartutxos de tòner  litres 50
  Cartutxos d'injecció de tinta litres 50
 160506 REACTIUS DE LABORATORI   

  
Pots amb productes químics de laboratori que contenen 
substàncies perilloses, incloses les mescles de productes 
químics provinents de centres docents

litres 50

 160504 RECIPIENTS A PRESSIÓ QUE ENCARA CONTENEN 
GASOS   

  (Acord Marc) Bombones amb contingut unitats 5
  (Acord Marc) Extintors amb contingut unitats 5

  (Acord Marc) Aerosols amb contingut (d’higiene personal i 
d’altres aplicacions: perruqueria, neteja, pintura... unitats 50

200126  OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL 
CODI 200125   

  (Acord Marc) Greixos i ceres, màstics i estucats, enduridors 
excepte peròxids del ram de la pintura i ebenisteria litres 100

  (Acord Marc) Pastosos (ceres) del ram de la cosmètica litres 50
  160107 (Acord Marc) Filtres d'oli litres 50
  (Acord Marc) Olis lubricants  litres 100

200127  PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE 
CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES   

  (Acord Marc) Pintures/pastosos especials   

  Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos, greixos i 
ceres, màstics i estucats, enduridors (excepte els peròxids) litres 100

  (Acord Marc) Productes comburents amb aplicacions 
cosmètiques   

  Aigua oxigenada i tints de perruqueria (a base d'amoníac, 
d'oxidants... litres 50

   (Acord Marc) Productes comburents amb altres 
aplicacions   

  Enduridors a base de peròxids, productes generadors de clor 
per a piscines litres 50

 150202

(Acord Marc) ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ 
(INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI NO ESPECIFICATS EN 
CAP ALTRA CATEGORIA) DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

  

  Generats per mecànics, fusters, ferrers… litres 50

200129  (Acord Marc) DETERGENTS QUE CONTENEN 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES litres 100

200113  DISSOLVENTS   
  (Acord Marc) Dissolvents líquids   

  Generats per tallers mecànics: benzina, lubrificants, gasoil, , 
líquid de frens i anticongelants litres 100

  Genèrics: antiòxid, alcohols, lubrificants, diluents, dissolvents 
de neteja litres 100

  Generats a cuines: dissolvents desengreixats litres 100
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 160116 Anticongelants (no especial) diferents dels especificats al 
codi 160114 litres 100

200114  ÀCIDS   
  (Acord Marc) Àcids   

  Productes de neteja: àcid clorhídric (salfumant),  
desincrustant, litres 100

  Generats en tallers mecànics: àcid sulfúric (àcid de bateries), 
fixador fotogràfic,  àcids en general (excepte àcid pícric) litres 50

  Generats en laboratoris de fotografia (fixador fotogràfic) litres 50

  Genèrics: àcids en general (excepte àcid pícric que és 
explosiu) litres 50

  Àcids aplicats en laboratoris de centres escolars litres 50
200115  ÀLCALIS   
  (Acord Marc) Bases   

  Emprats en neteja: sosa càustica, lleixiu, detergents alcalins, 
desembossadors, amoníac litres 100

  Laboratori fotogràfic: revelador fotogràfic, litres 50
200119  PLAGUICIDES   
  (Acord Marc o SIG) Fitosanitaris (productes de jardineria)   

  Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), herbicides 
(sense clorat sòdic) litres 100

  (Servei de promoció pública) Productes comburents amb 
aplicació agrícola   

  Herbicides amb clorat sòdic, adobs amb nitrits o nitrats litres 100

200133  BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN ELS 
CODIS SEGÜENTS   

 160601  Bateries de plom  (bateries de cotxe) unitats 10
 160602 Acumuladors de N-Cd unitats 50
 160603  Piles que contenen mercuri unitats 50

200135  
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS 
DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121 
I QUE CONTENEN COMPONENTS PERILLOSOS 

  

  

(RAEE Categoria A4 Residus d’ofimàtica sense pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus especials com 
tòners, cartutxos de tinta, piles o bateries, condensadors amb 
PCBs, pols fosforescent...: CPU, impressores, faxos, 
fotocopiadores, màquines d'escriure

m3 1

  

(RAEE Categoria A3 Residus d’ ofimàtica amb pantalla 
Especials ) Aparells que contenen residus pols fosforescent, 
canons electrònics i altres residus especials) : televisors i 
monitors (CRT,LCD,TFT i plasma)

unitats 10

200123  EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN 
CLOROFUOROCARBURS   

  
(RAEE Categoria A1 Electrodomèstics amb CFC o HCFC): 
frigorífics, congeladors, dispensadors de begudes, equips 
d'aire condicionat

unitats 10

200121  TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE 
CONTENEN MERCURI   

  
(RAEE Categoria A5 Tubs fluorescents i bombetes de baix 
consum , lluminàries compactes amb llums fluorescents o 
llums de baix consum

m3 1

  (Acord Marc) Productes particulars (residus mercurials, 
termòmetres...) litres 50
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ENVASOS BUITS AMB RESTES DE RESIDUS ESPECIALS 
INCLOSOS AL REGLAMENT (a efectes de la seva gestió a 
la deixalleria no s’inclouen els pastosos)

  

 150110 (Acord Marc) Envasos buits de residus especials 
contemplats en altres categories   

  
(Acord Marc) Envasos buits > 1l amb restes de residus 
especials (dissolvents, oli vegetal, oli mineral, productes de 
neteja, anticongelants...

litres 100

  
(Acord Marc) Envasos buits < 1l amb restes de residus 
especials perilloses (àcids, bases, fitosanitaris, productes 
comburents, reactius laboratori...

litres 50

  (Acord Marc) Bidons fins a 50 l amb restes de residus 
especials litres 10

 150110 Envasos buits o amb restes de residus tòxics (residus 
particulars no especificats en altres codis   

  Residus d'arsènic (mata-rates), residus mercurials, o 
productes no identificats (d'origen particular) litres 50

 150111
RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS I ENVASOS METÀL·LICS 
QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I POROSA 
PERILLOSA

  

  (Acord Marc) Aerosols buits (d’higiene personal i d’altres 
aplicacions: perruqueria, neteja, pintura... litres 100

  (Acord Marc) Bombones i extintors buits   
  Bombones de butà antigues unitats 5
  Bidons de begudes carbòniques unitats 5
  Extintors antics unitats 5

Llista 5.- QUANTITATS MÀXIMES DE RESIDUS ADMESES A LA DEIXALLERIA MÒBIL PER USUARI 
PARTICULAR O COMERCIAL

Tenint en compte que cada servei municipal de deixalleria mòbil està acompanyat de connotacions especials, 
que depenen de la freqüència del servei, la població del municipi i la disposició d’altres serveis de recollida 
paral·lels (recollida de trastos, accés a la deixalleria comarcal...) l’establiment de les quantitats màximes per 
fracció que els usuaris poden portar a cada estada de la deixalleria mòbil es determinarà de forma particular en 
cada municipi.

Les úniques limitacions que imposa al respecte aquest reglament són:

 Els vehicles aptes per a l’ús de la deixalleria mòbil són els turismes convencionals, sense sobrepassar la 
seva capacitat de càrrega.

 No s’admeten els residus d’esporga i runa

 No s’admeten envasos i embalatges que pertanyen a la recollida selectiva

 No s’admeten bombones de butà.

Llista 6.- CRITERIS DE LIMITACIÓ DE LES APORTACIONS DE RESIDUS DE DIVERSA TIPOLOGIA, 
TENINT EN COMPTE LES QUANTITATS MÀXIMES QUE AFECTEN A CADA SUBDIVISIÓ 

a) Deixalleries municipals bàsiques.

- OBJECTES i MATERIALS DIVERSOS
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Quantitat 
màxima residu Altres condicions

5m3 entre tot el mobiliari i materials entrats en vehicles <3500 kg PMA

de cada material (fusta, ferro, plàstic, altres) de vidre pla, màxim 0,5 m3 i trencat 2 m3 

o 10 peces 
grans

de mobles, grans electrodomèstics (no fred) i 
lluminàries 

sense bombetes o fluorescents 
posats

d’altres petits electrodomèstics, aparells elèctrics i 
fluorescents sense piles ni tintes posades

1 m3
esporga i runa branques < 150 cm i diàmetre 

inferior a 8 cm. 

0,5 m3 runa sense permís d’obra menor municipal o segons dicti la darrera ordenança 
municipal

10 l Elements especials de petites dimensions 
mòbils, CD, piles, bateries, 
tòners,radiografies, termòmetres, 
draps bruts, filtres, etc.

4 ut matalassos, pneumàtics*, bateries de cotxe, aparells 
elèctrics amb pantalla i aparells de fred

*només rodes < 140 cm diàmetre, 
*SIGNUS admet 4 
ut/conductor/any.

- POTS DE PRODUCTES ESPECIALS

Quantitat 
màxima Residu

Altres condicions
50 l

o 5 bidons < 
50 l

Pots buits o amb residu > 1 l 
pintura, dissolvent, oli mineral, oli 
vegetal, productes neteja, 
anticongelants...

10 l Pots buits o amb residu < 1 l

àcids, aerosols, bases, 
comburents, cosmètics, 
fitosanitaris, reactius laboratori, 
altres productes particulars

2 ut Bombones i extintors

b) DEIXALLERIES MUNICIPALS A i B 

- OBJECTES i MATERIALS DIVERSOS
Quantitat 
màxima Residu Altres condicions

5m3 entre tot el mobiliari i materials entrats en vehicles <3500 kg PMA

de cada material (fusta, ferro, plàstic, runa, altres) de vidre pla, màxim 0,5 m3 i trencat 2 m3 

o 10 peces 
grans

de mobles, grans electrodomèstics (no fred) i 
lluminàries 

sense bombetes o fluorescents 
posats
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1 m3 d’altres petits electrodomèstics, aparells elèctrics i 
fluorescents sense piles ni tintes posades

3 m3 esporga branques < 150 cm i diàmetre 
inferior a 8 cm. 

0,5 m3 runa sense permís d’obra menor municipal o segons dicti la darrera ordenança 
municipal

10 l Elements especials de petites dimensions 
mòbils, CD, piles, bateries, 
tòners,radiografies, termòmetres, 
draps bruts, filtres....

4 ut matalassos, pneumàtics*, bateries de cotxe, aparells 
elèctrics amb pantalla i aparells de fred

*només rodes < 140 cm diàmetre, 
*SIGNUS admet 4 
ut/conductor/any.

- POTS DE PRODUCTES ESPECIALS
Quantitat 
màxima Residu Altres condicions

50 l

o 5 bidons < 
50 l

Pots buits o amb residu > 1 l 
pintura, dissolvent, oli mineral, oli 
vegetal, productes neteja, 
anticongelants...

10 l Pots buits o amb residu < 1 l

àcids, aerosols, bases, 
comburents, cosmètics, 
fitosanitaris, reactius laboratori, 
altres productes particulars

2 ut Bombones i extintors

c) DEIXALLERIA COMARCAL

- OBJECTES i MATERIALS DIVERSOS
Quantitat 
màxima residu Altres condicions

10 m3 entre tot el mobiliari i materials entrats en vehicles <3500 kg PMA

de cada material (fusta, ferro, plàstic, altres) de vidre pla, màxim 0,5 m3 i 
trencat 

5 m3 

o 10 peces 
grans

de mobles, grans electrodomèstics (no fred) i 
lluminàries 

sense bombetes o fluorescents 
posats

1 m3 d’altres petits electrodomèstics, aparells elèctrics i 
fluorescents sense piles ni tintes posades

3 m3 esporga i runa branques < 150 cm i diàmetre 
inferior a 8 cm. 

0,5 m3 runa sense permís d’obra menor municipal o segons dicti la darrera 
ordenança municipal

50 l Elements especials de petites dimensions 
mòbils, CD, piles, bateries, 
tòners,radiografies, termòmetres, 
draps bruts, filtres....

10 ut matalassos, pneumàtics*, bateries de cotxe, aparells 
elèctrics amb pantalla i aparells de fred

*només rodes < 140 cm diàmetre, 
*SIGNUS admet 4 
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ut/conductor/any.

- POTS DE PRODUCTES ESPECIALS
Quantitat 
màxima Residu Altres condicions

100 l

o 10 bidons 
< 50 l

Pots buits o amb residu > 1 l 
pintura, dissolvent, oli mineral, oli 
vegetal, productes neteja, 
anticongelants...

50 l Pots buits o amb residu < 1 l

àcids, aerosols, bases, 
comburents, cosmètics, 
fitosanitaris, reactius laboratori, 
altres productes particulars

5 ut Bombones i extintors

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.4. Aprovació de la modificació del reglament del Transport Adaptat del Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/169)   

Exp. núm.: 2016/475

Antecedents

El reglament del Transport Adaptat vigent és de 28 de novembre de 2005.  Aquest reglament ha quedat en part 
obsolet en el seu contingut i es fa necessària una actualització del mateix; cal modificar-lo per adaptar-lo als 
canvis a nivell de normativa i de prestació real del servei a l’actualitat.

El reglament modificat incorpora les recomanacions del nou model de Transport Adaptat que sorgeix de la 
Generalitat. També inclou la possibilitat de sol·licitar ajuts econòmics individualitzats per casos  de manca de 
places al nostre transport o de no haver-hi cap ruta que passi pel municipi de l’usuari. Per altra part s’han 
modificat els paràmetres que regulaven el preu del servei que a l’actualitat ja queda regulat amb una ordenança 
específica. 
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Fonaments de dret

I.- Legislació aplicable a l’aprovació de reglaments o ordenances comarcals. 

El Consell Comarcal, com a ens local territorial de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències i en els 
termes establerts per la legislació de règim local, ostenta la potestat reglamentària i la d’autoorganització, 
d’acord amb l’article 8.1.a) 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. 

La Legislació aplicable és la següent:

- Articles 178 i 237 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.

- Articles 58 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis ROAS 

- Articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

II.- Sobre el procediment per a l’aprovació del Reglament 

L’aprovació de les ordenances locals, de conformitat amb l’article 178 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, l’article 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals s’ajustarà al següent 
procediment:

En primer lloc, caldrà l’aprovació inicial al Ple de l’Entitat Local per majoria simple, previ Dictamen de la 
Comissió Informativa, obrint-se un període d’informació pública, per un termini mínim de trenta dies, a través 
d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
un mitjà de comunicació escrita diària i en la seu electrònica de la Corporació, perquè els interessats puguin 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 

Conclòs el període d’informació pública i audiència dels interessats, les reclamacions i suggeriments presentats 
s’envien a la Comissió Informativa oportuna o creada a l’efecte, que les estimarà o desestimarà total o 
parcialment i formularà la corresponent proposta d’aprovació de l’ordenança, que serà definitivament aprovada 
pel Ple de l’Entitat Local.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial de l’esmentada 
ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, l’Acord d’aprovació inicial s’elevarà a 
definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria una certificació que acrediti aquesta circumstància. 

El Consell Comarcal ha de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació, l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de 
l’ordenança o, en el seu cas, la certificació que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial, així com 
còpia íntegra autenticada d’aquests.

Acords

Primer.-  Aprovar inicialment el reglament comarcal del transport adaptat, segons el text que s’adjunta al 
present acord.

Segon.-  Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del reglament pel termini mínim de trenta 
dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  a un diari de 
difusió provincial i al tauler d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
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Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i 
d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

REGLAMENT PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA DE LA 
SELVA.

La Llei 12/2007, d’11 octubre, de Serveis Socials i el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la 
Cartera de Serveis Socials 2010-2011 fixen les prestacions del Sistema públic de serveis socials a Catalunya 
incloent les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis 
socials, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.

Atorguen al servei de transport adaptat la condició servei social d’atenció especialitzada. 

En aquest sentit, l’activitat pròpia de transport adaptat resta assumida pel Consell Comarcal de la Selva  com  a  
servei  propi  de  caràcter  potestatiu,  dins  de  l’àmbit  dels serveis  socials especialitzats, d’acord amb els 
següents preceptes normatius:

a) Articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local.

b) Articles  66  i  67  del  Text  refós  de  la  Llei  Municipal  i  règim  local  de  Catalunya, aprovada 
mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

c) Articles  18,19 i preceptes concordants de la Llei 12/2007, d’11 d’ocutbre, de Serveis Socials.
d) Article 25 i 55 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, Text Refós de la 

Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya.

La prestació del servei de transport adaptat, que en la Cartera de serveis socials 2008-2009 es destinava a per-
sones amb discapacitat, en l’actual cartera (2010-2011) s’ha ampliat a les persones en situació de dependència 
o amb problemes de mobilitat.

Es Tracta d’un servei no garantit i que depèn de la disponibilitat pressupostària i s’hi apliquen els principis 
objectius de prelació i concurrència i per tant s’estableixen criteris de prioritat per atorgar-les.

1. OBJECTE DEL REGLAMENT

L’objecte és la regulació del Servei de Transport Adaptat prestat pel Consell Comarcal de la Selva.  El Servei 
és prestat pel Consell Comarcal de la Selva amb la cooperació i col·laboració del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat (Fitxa 9 de Servei de Transport Adaptat del Contracte Programa) i els 
ajuntaments de la comarca. 

L’objectiu d’aquest reglament és regular el servei de Transport Adaptat de la comarca de la Selva per tal de 
garantir o afavorir la seva integració amb l’entorn. Concretament, els objectius del transport adaptat són: 

a) Facilitar als usuaris l’accés als centres ocupacionals i/o d’inserció (STO-SOI) i serveis prelaborals. 
Transitòriament i fins la implementació del mou model per part de la Generalitat, també es transporten 
els usuaris als centres laborals (CET)

b) Facilitar als usuaris l’accés a d’altres serveis especialitzats (CAE i CD per persones amb  discapacitat)
c) Facilitar als usuaris l’accés als centres de dia i serveis d’atenció integral per a persones grans en l’àmbit 

rural (CD i SAIAR) per a gent gran amb dependència. 
d) Donar suport a les entitats de la comarca adreçats a persones amb discapacitat. 

No es objecte d’aquest reglament la prestació de servei de transport adaptat per part de entitats o col·lectius de 
la comarca que realitzin aquest servei per iniciativa pròpia.
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2. PRESTACIÓ DEL SERVEI 

El servei de transport adaptat és un servei de titularitat pública del Consell Comarcal  de la Selva, que 
consisteix en el transport accessible i/o assistit que té per objecte el trasllat a serveis socials especialitzats 
d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones grans amb situació de dependència que no poden fer 
ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitats 
d’acompanyament.

La prestació es farà mitjançant una empresa externa adjudicatària i/o a través de convenis de col·laboració 
amb els centres que disposin de vehicle adaptat. També es preveu la possibilitat d’atorgar ajuts individuals a 
les famílies si la partida pressupostària ho permet. Aquest ajuts seran exclusivament per casos  de manca de 
places o de no haver-hi cap ruta que passi pel municipi de l’usuari, i vindran regulats a les corresponents bases 
de cada convocatòria. 

El Consell  prioritza mantenir el serveis que es presten a la actualitat adreçat a les persones amb discapacitat 
respecte a altres col·lectius o dels centres de serveis inclosos al nou model de transport adaptat que impulsa la 
Generalitat. 

El seguiment i la seva avaluació correspon al Consell Comarcal de la Selva.

3. FINANÇAMENT

El Transport Adaptat es finança en part pel Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya, que es 
complementa en part per l’aportació dels ajuntaments d’origen dels usuaris, i, en part, per les aportacions dels 
propis usuaris del servei, d’acord amb la taxa aprovada pel Ple del Consell Comarcal i regulada mitjançant la 
corresponent ordenança fiscal. 

4. ÀMBIT TERRITORIAL, RUTES I DIES DE SERVEI

El servei es donarà dintre la Comarca de la Selva i fora d’ella als centres i/o serveis de caràcter supracomarcal 
on l’organisme competent hagi assignat plaça a l’usuari/ària del transport, d’acord amb les rutes i horaris fixats i 
regulats per Resolució de Gerència del Consell Comarcal en funció de les necessitats detectades. 

El servei s’oferirà, habitualment, els dies laborables de dilluns a divendres, tenint en compte els horaris i rutes 
establertes amb els centres o serveis especialitzats.

Els horaris del servei de transport adaptat podran ser els següents:

- Servei diari: de dilluns a divendres

- Servei regular dies laborables: dies concrets compresos entre dilluns i divendres.

Es podran perllongar o modificar les rutes actuals sempre i quan els costos d’aquestes siguin assumibles pel 
Consell Comarcal de la Selva.

La ubicació de les parades seran en punts acordats per on passi la ruta. Es procurarà la màxima proximitat al 
domicili de la persona sempre i quan no suposi una desviació excessiva d’ella que allargui el temps del trajecte 
total de la ruta. En última instància la decisió serà presa pel Consell Comarcal de la Selva.

5. DESTINATARIS

S’adreça a persones físiques majors d’edat amb certificat de discapacitat i/o grau de dependència i/o mobilitat 
reduïda, que tinguin assignada plaça en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de 
Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. 
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REQUISITS:

 Estar empadronat a qualsevol municipi de la comarca de la Selva, i excepcionalment, a 
poblacions adjacents a la comarca  o al municipi del centre on assisteixen per raons 
específiques. En aquest últim cas es valorarà si s’assimilen com a empadronats al municipi 
d’origen on resideix la seva família, sempre i quan hi hagi places disponibles i no perjudiqui 
als usuaris de la comarca. 

 Acreditar el grau de discapacitat, dependència i/o la mobilitat reduïda i/o barem 
d’acompanyant.

 Tenir atorgada una plaça als centres de serveis socials d’atenció especialitzada de la xarxa 
pública.

 No disposar de cap altra ajuda o subvenció pel mateix concepte.

6. SOL·LICITUD D’ACCÉS AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

La persona física o representant legal que sol·licita el servei  de Transport Adaptat ha de presentar una la 
sol·licitud d’alta del transport adaptat (segons model normalitzat de l’annex 1) i la documentació específica al 
registre general del Consell Comarcal de la Selva, o a través del professional dels serveis socials corresponent. 

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Caldrà presentar la següent documentació amb la sol·licitud d’accés: 

a) Instància de sol·licitud de servei degudament emplenada, segons model normalitzat (Annex 1). 
b) Fotocòpia del DNI de la persona usuària del transport. 
c) En cas de representació legal, document acreditatiu de la representació i DNI del representant. 
d) Certificat d’empadronament. 
e) Certificat de discapacitat on consti el grau i el barem de mobilitat i/o resolució del grau de 

dependència. 
f) Certificat de convivència. 
g) Fotocòpia íntegra de la darrera declaració de renda de tots els membres que constin al certificat de 

convivència que estiguin obligats a presentar-la. En cas de no fer la declaració de renda es demanarà 
documentació per acreditar ingressos i despeses.

h) Certificats de despeses.
i) Còpia de la resolució de l’òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya per la qual s’estableix el 

programa individual d’atenció  (PIA), o certificat d’assistència al centre assistencial.  
j) Full de domiciliació bancària emplenada i segellada pel banc (annex 3). 
k) Qualsevol altre document requerit pels professionals de serveis socials per l’aclariment de les dades 

que consten a la declaració de la renda a fi de poder determinar el nivell d’ingressos de la unitat 
familiar. 

8. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DEL SERVEI 

Una vegada avaluades les sol·licituds pels responsables del programa del Departament de Benestar Social, el 
Gerent emetrà una Resolució per escrit per a confirmar la realització del mateix amb els detalls del servei, 
denegar motivadament la sol·licitud o bé informar que queden en llista d’espera. 

Les persones demandants podran presentar reclamacions contra aquestes Resolucions en el termini d’un mes 
posterior al de la notificació, mitjançant recurs d’alçada, davant el President del Consell Comarcal de  la Selva. 

Transcorregut un mes sense resposta la reclamació s’entendrà desestimada.

9. OBLIGACIONS DE PAGAMENT

L’obligació de pagament neix en el moment d’utilitzar el Servei de Transport Adaptat
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Tots aquells que l’hagin sol·licitat i tinguin aprovada la sol·licitud estan obligats a abonar el preu públic fixat 
segons l’ordenança fiscal aprovada pel Consell Comarcal de la Selva.

Es pagarà per mensualitats a mes vençut.

En el cas de devolució d’un rebut, es tornarà a trametre de nou incrementat amb els costos derivats de les 
comissions produïdes per la devolució. Si no es produeix el pagament es considerarà devolució de dos rebuts. 

En el cas de devolució de dos rebuts, es procedirà a la revisió del cas per part dels serveis socials a fi de 
determinar la continuïtat o no del servei i procedir, si s’escau, a donar-lo de baixa definitivament o 
temporalment. En aquest cas, la baixa del servei es resoldrà per la Gerència del Consell Comarcal.  

10. BAIXA TEMPORAL O DEFINITIVA

Els usuaris podran demanar una baixa temporal del servei, amb dret a reicorporar-se per un temps màxim de 
tres mesos. Condicions:

- per rahons de salut, canvi de recurs, transició al mon laboral que no es consolida. Es poden 
al·legar altres raons i que seran estudiades i valorades.

- En aquest període la plaça podrà ser ocupada per un altre usuari fins a la reincorporació del 
titular de la plaça.

 

L’Usuari haurà de comunicar a Benestar Social de la Selva mitjançant el full de baixa segons model normalitzat 
que s’adjunta a l’annex 2.

En casos de baixa definitiva, es procedirà a ocupar la vacant per part dels sol·licitants que figuren en llista 
d’espera, per ordre correlatiu.  El criteri de correlativitat vindrà donat per la data de registre d’entrada de la 
sol·licitud d’alta al servei.

11. DRETS  DE LES PERSONES USUÀRIES

Els usuaris del servei tindran els següents drets:

a. Dret a la informació prèvia sobre el funcionament del servei.
b. Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients.
c. Dret a rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.
d. Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, ètnia, sexe, religió, opinió, malaltia o 

qualsevol altra condició o circumstància personal, familiar o social.
e. Dret a sol·licitar la baixa en el moment que ho desitgi.
f. Dret a formular reclamacions que estimi convenients en relació al funcionament del servei, i a rebre 

una resposta adequada.
g. Dret a continuar el trajecte, en cas d’incidència que provoqui l’aturada del vehicle, en el termini de 

temps més breu possible i a càrrec de l’entitat que presta el servei, o bé que el retornin al domicili o 
parada.

12. OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

Són obligacions dels usuaris/es:

a. Complir les prescripcions estable
b. rtes en el reglament del servei de transport adaptat.
c. Respectar les persones que presten els serveis i tractar-les amb correcció així com a la resta 

d’usuaris.
d. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries per tal d’evitar qualsevol risc 

o incomoditat de la resta d’usuaris.
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e. Atendre puntualment la corresponent taxa que pugui ser d’aplicació al servei, en la quantitat, forma i 
termini establert en l’ordenança fiscal corresponent.

f. Respectar els horaris de prestació dels serveis.
g. Assistir acompanyats/des, al punt de recollida establert amb l’empresa de transport, quan la seva 

problemàtica física-psíquica ho requereixi.
h. Informar al Consell Comarcal de la Selva de qualsevol modificació de les seves circumstàncies socials 

i personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de prestació dels serveis.

13. EXTINCIÓ DEL SERVEI

Serà causa d’extinció del servei:

a. Renúncia voluntària manifestada de l’usuari/a o del seu representant legal.
b. Assignació a l’usuari/a d’un recurs assistencial diferent.
c. Defunció de l’usuari/a
d. Incompliment greu i reiterat de les obligacions.
e. El canvi de domicili de l’usuari/a fora de la comarca de la Selva.
f. La no assistència al servei de transport adaptat, sense comunicació prèvia al Consell comarcal de la 

Selva o al centre d’assistència, per un període igual o superior a 30 dies.

14. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Incidències i Gestió

Qualsevol incidència o circumstància relativa a la prestació del servei que no consti reflectida en el present 
reglament, serà avaluada i resolta pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal  de la Selva prèvia audiència, si 
s’escau, dels usuaris interessats.

15. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquesta norma deroga el Reglament Transport adaptat, publicat al BOP de Girona número 227 de 28 de 
novembre de 2005. 

16. DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.

Annex 1

SOL·LICITUD D’ALTA D’UTILITZACIÓ  DEL TRANSPORT ADAPTAT

PERSONA USUARIA DEL SERVEI:

Nom i Cognoms__________________________________________________

Data de Naixement:______________________DNI______________________

Domicili:________________________________________________________

Telèfon:____________________ Població:_____________________________

Lloc de destinació_________________________________________________

Lloc de partida____________________________Freqüència______________
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Cadira de Rodes:       Si            Manual          Elèctrica           No

PERSONA DE REFERENCIA I/O REPRESENTANT LEGAL:

Nom i Cognoms__________________________________________________

Vincle amb la persona sol·licitant_______________ Telèfon________________

      Declaro estar en coneixement que podré fer us d’aquest servei sempre que la plaça utilitzada no sigui 
necessària per cap persona de la comarca de la Selva. En el moment que la plaça sigui necessària per 
aquestes persones hauré de deixar de fer ús d’aquest servei.

Data
Nom i Cognoms
Signatura

IL.LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Declaro:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la Selva qualsevol variació que pogués produir-se.
3. Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o 

documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense 
perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.

4. Que el Consell comarcal de la Selva sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat d’aquesta 
sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de 
caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de 
servir per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat.

Annex 2

FULL DE BAIXA DEL TRANSPORT ADAPTAT

PERSONA USUARIA DEL SERVEI:

Nom i Cognoms________________________________________________________

Data de Naixement:______________________DNI____________________________

Domicili:______________________________________________________________

Telèfon:____________________ Població:___________________________________

BAIXA TEMPORAL

BAIXA DEFINITIVA

Data baixa:______________________Data d’alta prevista:______________________

Motiu:________________________________________________________________

PERSONA DE REFERENCIA I/O REPRESENTANT LEGAL:

Nom i Cognoms__________________________________________________

Vincle amb la persona sol·licitant_______________ Telèfon________________

Data
Nom i Cognoms
Signatura

IL.LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
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Declaro:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la  Selva qualsevol variació que pogués produir-se.
3. Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o 

documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense 
perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.

4. Que el Consell Comarcal  de la Selva sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat d’aquesta 
sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades 
de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat 
de servir per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat.

Annex 3

DOMICILIACIÓ BANCARIA PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT ADAPTAT

Dadse del/de la usuari/a
Nom i cognoms:

DNI: Nom representant

Adreça:

Codi postal: Població:

Telèfon:

Dades bancàries
Denominació de l’entitat bancàri o d’estalvi:
IBAN    Codi Entitat: Oficina: DC: Compte corrent:

Adreça:

Codi postal: Població:

DNI i Signatura de l’usuari/a o del seu representant legal                                 

Localitat i Data

Diligència de conformitat de l’Entitat. Aquestes dades coincideixen amb les existents a l’oficina
El director

Signat i Segellat

Les dades de caràcter personal no podran ser cedides ni comunicades a tercers llevat dels supòsits legalment previstos. 
L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert als art. 13 
a 19 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Esmenes
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.5. Aprovació de la ordenança reguladora de les bases i la convocatòria per a la subvenció a persones 
emprenedores en el marc del Programa Salut i Crisi (PRP2016/189)   

Exp. núm.: 2016/506   

Antecedents
El Consell Rector de Dipsalut va concedir al Consell Comarcal de la Selva els ajuts econòmics per al 
finançament del “Projecte d’ocupació per a persones aturades de llarga durada en risc d’exclusió social” inclòs 
dins el Programa Salut i Crisi (Pm10) en la sessió ordinària número 2015/13, que va tenir lloc l’1 de desembre 
de 2015, per un import de 79.346,67 euros i en la sessió ordinària número 2015/14, que va tenir lloc el 22 de 
desembre de 2015, per un import de 88.423,77 euros.

Els departaments promoció del territori i serveis a la ciutadania col·laboren en la implementació d’aquest 
programa, i han acordat destinar 10.000 euros d’aquest ajut rebut per Dipsalut a ajudar a persones 
emprenedores de la comarca que es donin d’alta com a treballadors autònoms i compleixin els requisits 
establerts en la convocatòria del Programa Salut i Crisi per ser-ne beneficiaris.

Per promoure aquestes ajudes als emprenedors/es es considera escaient obrir una convocatòria de 
subvencions per a l’any 2016 mitjançant concurrència competitiva.

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 les bases i la convocatòria de la subvenció en concurrència competitiva de l’activitat emprenedora, en el 
marc del programa Salut i Crisi de la Diputació de Girona, ens els termes que consten a l’annex a aquest acord. 

Segon.- Publicar la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i un extracte d’aquesta al BOP de Girona, 
conforme al procediment establert a l’article 20.8 LGS. 

Tercer.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 
mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis 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 ben entès que i 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 les bases al Butlletí Oficial de la Província.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ MITJANÇANT CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE SUBVENCIONS PEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN EL MARC DEL 
PROGRAMA SUPORT A L’ACTIVITAT D’EMPRENEDORIA I CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2016

1. Objecte i finalitat

L‘objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva (en endavant, “el 
Consell”) en el desenvolupament del programa Salut i Crisi 2015-16,  aprovada per la Diputació de Girona 
mitjançant edicte 9858 de 14 d’octubre de 2015 (BOP 202/2015 de 20 d’octubre), en la vessant de suport a 
l’emprenedoria, amb la finalitat de donar una subvenció per al finançament de les quotes de cotització en el 
règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

2. Dotació econòmica i determinació de la partida pressupostària

La present subvenció es finança mitjançant la dotació econòmica provinent de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Girona en el marc del programa Salut i Crisi 2015-16.
 
La dotació econòmica màxima per a aquesta línia de subvencions en la convocatòria de l’any 2016 és de 
10.000 euros i  serà distribuïda d’acord amb allò disposat a la base 10 d’aquestes bases, i s’imputaran a la 
partida pressupostària 34.2311.48000 del pressupost del Consell de l’exercici 2016.

3. Procediment de concessió i tipus de convocatòria

El procediment de concessió és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, mitjançant la comparació 
de les sol·licituds que es presentin i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en 
aquestes bases.

No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, o en aquestes bases

4. Beneficiaris

Les persones beneficiàries d’aquesta subvenció han de complir els requisits establerts a la convocatòria 
pública del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2015-16,  aprovada per la Diputació de Girona mitjançant edicte 9858 de 14 
d’octubre de 2015 (BOP 202/2015 de 20 d’octubre), 

Les bases reguladores del suport econòmic al finançament d’accions d’ocupació remunerada del programa 
“Salut i Crisi” 2015-16 de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 
estableixen que els destinataris d’aquests dispositius hauran de ser persones aturades de llarga durada, 
entenent per aturats de llarga durada les persones que, abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms, 
han estat més d’un any seguit en situació d’atur o en el darrer any han cotitzat menys de dos mesos a la 
seguretat social.

Es tindrà en compte especialment aquelles persones afectades per l’impacte de la crisi, posant especial èmfasi 
en persones majors de 30 anys amb fills a càrrec i que la unitat de convivència no percebi ingressos o que 
aquestes siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

A més, caldrà complir amb els següents requisits específics: 
 Ser residents a la comarca de la Selva 
 Haver donat d’alta una activitat econòmica com a persona física entre el 15 d’octubre de 2015 i el 31 

d’agost de 2016. La data d’inici d’activitat serà la que consti a la declaració censal d’inici que s’hagi 
comunicat a l’Agència Tributària. Igualment s’haurà d’acreditar l’alta a la Seguretat Social com a 
treballador autònom en paral·lel a l’alta censal.

 Disposar del corresponent informe de viabilitat del projecte emès pel tècnic que va assessorar la seva 
posada en marxa.

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades  per les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

5. Despeses i període subvencionable

Aquesta convocatòria de subvencions cobreix el cost de les quotes de cotització a la Seguretat Social (règim 
de treballadors autònoms) de les persones beneficiàries de l’ajuda.
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El període subvencionable cobreix l’import efectivament meritat de les cotitzacions a la Seguretat Social en el 
període de temps comprès entre el mes de novembre de 2015 i el mes de setembre de 2016, ambdós inclosos.

6. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 31 d’agost de l’any 2016, mitjançant presentació convencional 
al Registre General del Consell Comarcal de la Selva (Passeig Sant Salvador, 25-27, 17430 Santa Coloma de 
Farners), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Les sol·licituds inclouran la documentació següent:

a) Document genèric de sol·licitud de l’ajut, on s’hi farà constar:

- Declaració responsable que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció de les previstes a 
l’article 13 de la LGS.

- Declaració responsable que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, així 
com les condicions que se’n derivin, en cas que li sigui concedida.

- Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud recollida en aquesta base comporta l’autorització al Consell per poder 
sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.

- Certificat emès per l’entitat bancària de titularitat del compte corrent on s’ingressarà l’import de la 
subvenció. 

b) Documentació referent a l’activitat empresarial:

- Fotocopia del DNI del sol·licitant.
- Alta censal a l’Agència Tributària  (model 036 o 037).
- Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social. 
- Sol·licitud d’alta al Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (TA0521).
- Pla d’empresa. 
- Informe de viabilitat del projecte emès pel tècnic que va assessorar la seva posada en marxa.
- Si s’escau, informe de serveis socials acreditatiu de la situació de vulnerabilitat social i econòmica. 

En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Consell sol·licitarà que s’esmeni o 
completi durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne el termini establert, s’arxivarà d’ofici 
l’expedient sense cap tràmit posterior.

El Consell es reserva la facultat de sol·licitar més informació acreditativa del beneficiari en el cas que es 
consideri necessari.

7. Tramitació de les subvencions

L’ordenació i la instrucció de les sol·licituds presentades a la convocatòria es durà a terme per part de la unitat 
d’empresa del Departament de Serveis a la Ciutadania del Consell. L’examen i la valoració de les sol·licituds 
presentades anirà a càrrec d’una Comissió de valoració, formada d’acord amb allò establert a la base 8.

La Comissió de Valoració formularà la proposta de resolució al President del Consell, que resoldrà el que 
consideri convenient.

8.- Comissió de valoració

8.1 La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:

- Conseller d’Empresa del Consell Comarcal, o persona en qui delegui que actuarà també com a 
president de la Comissió.

- Cap del departament de Serveis a la Ciutadania, que actuarà com a secretari de la comissió.
- Un/a tècnic/a de la unitat d’Empresa.
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- El/la Secretari/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui.
- L’/La Interventor/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui.

8.2 Tant el Departament de Serveis a la Ciutadania com la Comissió de Valoració podran sol·licitar 
assessorament tècnic respecte a les propostes presentades a persones de reconegut prestigi professional en 
la matèria que es tracti, quan així ho considerin adient.

9.- Valoració dels projectes presentats

La Comissió de valoració avaluarà els projectes presentats segons els criteris relacionats a continuació:

- Situació de vulnerabilitat social i econòmica, fins a un màxim de 30 punts. Aquesta valoració es centrarà 
en la ocupabilitat de la persona i de la situació social i financera del nucli familiar. Aquestes valoracions 
hauran de ser dutes a terme a través dels equips tècnics de serveis socials de la comarca de la Selva.

- Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial, d’acord amb el pla d’empresa presentat, fins a 30  
punts (*)

- Potencial de creixement del projecte empresarial, valorable amb el pla d’empresa presentat, fins a 20 
punts (*)

- Adequació del projecte a les necessitats sòcio-econòmiques de l’entorn / mercat on s’ubicarà: valorable 
amb el pla d’empresa presentat, fins a 20  punts (*)

(*) A l’hora de valorar el pla d’empresa, s’utilitzarà la metodologia d’avaluació de plans d’empresa definida per 
la Generalitat de Catalunya (consultable a https://www.gencat.cat/treball/doc/doc_86512015_1.pdf)

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes, quedant descartades aquelles que no 
hagin obtingut una puntuació mínima de 50 punts, que no podran accedir als ajuts previstos en aquesta 
convocatòria.

10.- Import de les subvencions

Les subvencions es concediran dins el límit de la dotació màxima prevista a la base 2 i s’atorgaran a les 
actuacions amb millor puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració establerts a la base 9, amb un 
màxim de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la partida pressupostària, sempre i quan es pugui justificar 
aquest import mitjançant les quotes de cotització en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat 
Social del període subvencionable.

11. Compatibilitat amb subvencions d’altres administracions.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat 
per altres administracions públiques diferents del Consell Comarcal.

En cap cas la subvenció atorgada, per si sola o conjuntament amb altres ajuts o subvencions públiques o 
privades, podrà ser superior al cost total de l’actuació.

Cal informar en el moment de la sol·licitud, o bé durant el transcurs del projecte d’altres fonts de finançament 
obtinguts per a la realització del projecte.

12.- Termini màxim de resolució i notificació de les sol·licituds

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria, serà de dos (2) mesos a comptar des de 
la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció, 
produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de
subvenció.

13. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de s les subvencions

El President del Consell resoldrà sobre la concessió o denegació dels ajuts pel que  haurà de tenir en compte 
els criteris objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries corresponents. 

L’acord de resolució de les subvencions esmentarà obligatòriament les dades següents:
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1. En relació a cada petició de subvenció atorgada:
a. Identificació de la persona autònoma beneficiari/a
b. Determinació de l’actuació que caldrà dur a terme i serà objecte de subvenció
c. Import de la subvenció atorgada
d. Aplicació pressupostària a la qual s’imputa la despesa

2. L’acord també indicarà la desestimació expressa de la resta de sol·licituds, i inclourà una relació de les 
sol·licituds que, havent obtingut una puntuació igual o superior a 50 punts, no s’hagin pogut atendre per 
insuficiència de crèdit existent. Aquestes peticions restaran en llista d’espera, i es podran satisfer sempre que 
existeixin renuncies per part de les empreses beneficiaries.

3. Una vegada esgotada la llista d’espera, si no s’ha exhaurit la consignació pressupostària, es podran 
suplementar els projectes, per ordre de més a menys puntuació, fins a un màxim de 2.000 euros per sol·licitud, 
sempre i quan es pugui justificar aquest import mitjançant les quotes de cotització en el règim especial de 
treballadors autònoms de la seguretat social del període subvencionable.

L’acord de concessió o denegació de les subvencions posa fi a la via administrativa.

14. Notificació i publicació de l’acord de concessió de les subvencions.
L’acord d’atorgament de les subvencions es notificarà als interessats i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i a la seu electrònica de la web del Consell en 
el termini de 15 dies des de la seva data, amb indicació de les dades relacionades en la base anterior.

15. Obligacions dels beneficiaris
En atenció al caràcter de subvenció pública de l’ajut que s’atorga el beneficiari assumeix les següents 
obligacions :

1.- Executar l’activitat objecte de l’ajut concedit.
2.- Justificar el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3.- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer del Consell i/o d’altres entitats de control 
competents amb el compromís d’aportar la documentació requerida.
4.- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts amb la finalitat de facilitar les actuacions 
de comprovació i control.
5.- Comunicar amb antelació a la justificació l’obtenció d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa 
actuació.
6.- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
7.- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos en l’art 37 de la Llei General de 
Subvencions.

A més, els beneficiaris també hauran de participar en unes accions formatives relacionades amb la gestió 
empresarial i/o la consolidació del projecte de negoci, organitzades des de qualsevol entitat de la Xarxa 
Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini de 10 dies naturals desprès de la seva notificació el 
beneficiari no ha renunciat expressament a la mateixa.

16. Justificació de l’execució de l’actuació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 
d’octubre del 2016, sense possibilitat de que aquest termini sigui susceptible de pròrroga.

La despesa subvencionable a justificar serà la que es determini com a pressupost de l’actuació en l’acord 
d’atorgament.

Així mateix les despeses justificades hauran de correspondre explícitament a l’activitat subvencionada.

17. Documentació a presentar en la justificació
Per a la justificació de la despesa realitzada caldrà que els beneficiaris presentin: 

 El compte justificatiu, segons model normalitzat, amb el detall de l’actuació desenvolupada. 
 Cal acreditar el pagament de les quotes, detallant el cost total de les quotes abonades al règim 

especial de treballadors autònoms de la seguretat social.
 Certificats d’assistència almenys en una activitat formativa de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de 

Catalunya.

19. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà amb posterioritat a la justificació de la subvenció, una vegada 
validada la despesa i amb càrrec al pressupost de 2016.
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20. Modificació i revocació de les subvencions
Els beneficiaris de les subvencions tindran l’obligació de dur a terme l’activitat subvencionada de conformitat 
amb la declaració de l’activitat que consta a la petició de subvenció, i de notificar per escrit al Consell qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases. 

L’acord resolutori de la convocatòria, es podrà modificar, excepcionalment, en relació a supòsits concrets, quan 
hi hagi alteració de les condicions que varen fonamentar l’atorgament o, amb posterioritat, s’hagin obtingut 
altres ajuts concurrents en la realització de l’actuació. La petició de modificació s’haurà de formalitzar, en tot 
cas, abans de l’acabament del termini d’execució de l’actuació.

El Consell podrà revocar, total o parcialment, una subvenció atorgada en cas d’incompliment de les obligacions 
establertes en aquestes bases, especialment en els supòsits següents:

a) Retard o manca d’execució de l’actuació.
b) Falta de justificació de la despesa subvencionable que es determini com a pressupost de l’actuació en 

l’acord d’atorgament.

21. Protecció de dades
23.1 El beneficiari, mitjançant la signatura de sol·licitud de la subvenció, es compromet al compliment de les 
previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció, 
exonerant al Consell Comarcal de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del 
beneficiari.

23.2 Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, es fa constar que les dades 
personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la LGS, per al control i justificació de la 
destinació de la quantia de les subvencions atorgades pel Consell Comarcal, seran incorporades
als fitxers de gestió administrativa del Consell amb la finalitat abans exposada. Tanmateix, aquestes dades 
seran comunicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei General de Subvencions, a l’Administració 
General de l’Estat i aquelles administracions públiques competents en el control del lliurament de les 
justificacions presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas, podran exercir-se els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a la Presidència del Consell Comarcal de la Selva.

22. Normativa supletòria
En tot allò que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació la LGS, el Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans indicada i demès normativa concordant.

23. Criteris d’interpretació de les bases
En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la comissió de valoració i en 
el seu defecte el del Consell Comarcal de la Selva.

24. Vigència
Aquestes bases seran vigents mentre no es modifiquin o es deroguin expressament.

Disposició addicional
La convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 17-
3-b) de la LGS, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona a través de la Base Nacional de 
Subvencions i en la seu electrònica de la web del Consell Comarcal. (www.selva.cat).

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 23
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, PP 
1)
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Vots en contra: 0

Abstencions: 10
(ERC-AM 8, CUP 1, C’s 1)

3.6. Aprovació de la ordenança reguladora de les bases i la convocatòria per a la subvenció a les AMPA 
de les escoles que disposen de servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2016/190)   

Exp. núm.: 2016/507   

Antecedents

El contracte de concessió administrativa del servei de menjador escolar signat amb data 27 de juny de 2013 
entre el Consell Comarcal de la Selva i l’empresa Eurest Catalunya, estableix en l’article 234 de les clàusules 
administratives que el concessionari abona al Consell Comarcal un cànon ordinari de 90.000€ anuals com a 
contraprestació de la concessió del servei.

El Consell Comarcal de la Selva considera que cal revertir aquest cànon en aconseguir un millor servei als 
menjadors escolars fomentat l’execució de projectes i inversions que tinguin incidència directa en el servei.

Igualment des del Consell Comarcal es considera important que les Associacions de pares i mares dels 
alumnes de les escoles  puguin incidir en les activitats que es desenvolupen durant l’horari de menjador escolar 
i per tant  es vol donar suport a les iniciatives que sorgeixen de les pròpies AMPA’s a l’hora de promoure 
aquestes iniciatives.

Per promoure les actuacions als menjadors escolars es considera escaient convocar unes subvencions 
específiques per aquests projectes, sufragades amb les aportacions del cànon de l’empresa de menjador  i que 
la seva quantia sigui en part proporcional al nombre d’usuaris del servei de menjador.

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 les bases i la convocatòria de la subvenció en concurrència competitiva a les AMPA de les 
escoles que disposen de servei de menjador escolar gestionat directament pel Consell Comarcal de la Selva 
ens els termes que consten als annexos 1 i 2, respectivament.

Segon.- Publicar les bases que consten a l’Annex 1 d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis 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 ben entès que i 
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 les bases al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Publicar la convocatòria que consta a l’Annex 2 d’aquest acord a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i un extracte d’aquesta al BOP de Girona, conforme al procediment establert a l’article 20.8 LGS. 
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Annex 1

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE MARES I 
PARES D’ALUMNES (AMPA’S) DE LES ESCOLES USUÀRIES DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
GESTIONAT DIRECTAMENT PEL CONSELL COMARCAL

1. Objecte i finalitat

L‘objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria  per l’atorgament de subvencions per part del Consell 
Comarcal de la Selva (el Consell) a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA’S) de les escoles 
d’educació infantil i primària que disposen del servei de menjador escolar gestionat directament pel Consell, i 
pertanyents a municipis de la comarca de la Selva. 
Les subvencions aniran destinades al finançament de les despeses relacionades directament amb el servei de 
menjador escolar i relatives a :

- Equipaments o utillatges que estiguin relacionades amb activitats que es duguin a terme durant 
l’horari de menjador escolar.

- Projectes d’educació social i en el lleure durant l’horari de menjador escolar que comportin la 
necessitat de subcontractar professionals i/o empreses per desenvolupar les activitats, així com 
l’adquisició de materials fungibles o estris necessaris per a dur-los a terme.

2. Dotació econòmica i determinació de la partida pressupostària

Les presents subvencions es financen mitjançant la dotació econòmica provinent del cànon anual que ha 
satisfet l’empresa concessionària del servei de menjador escolar.  

S’imputarà a la partida pressupostària 54.3204.78000 del pressupost del Consell Comarcal. 

L’aportació econòmica es determinarà a l’acord de convocatòria, i es distribuirà d’acord amb l’establert a 
l’article 10 d’aquestes bases. 

3. Procediment de concessió i tipus de convocatòria

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds 
presentades, establint-ne una prelació i una dotació d’acord amb els  criteris de valoració establerts en 
aquestes bases.

Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho seran de conformitat amb el procediment de 
concurrència competitiva establert als articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant “LGS”), els article 58 a 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, del seu 
reglament, el Decret 179/1995 de 13 de juny de reglament d’obres activitats i serveis a Catalunya, les Bases 
d’execució del pressupost del Consell Comarcal i la normativa sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de govern del Consell Comarcal vigents al moment de la concessió.

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, o en aquestes bases

No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.

4. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA’S) de 
les escoles d’educació infantil i primària situades en municipis de la comarca de la Selva i que disposen del 
servei de menjador escolar gestionat directament pel Consell Comarcal de la Selva. 

Han d’acomplir els següents requisits:

a) Que no tinguin afany de lucre.
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b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’entitats i associacions de la Generalitat de 
Catalunya.

c) No rebin ingressos derivats de la prestació del servei de menjador. 
d) Complir amb els requisits establerts en la llei 38/2003 de 17 de novembre de subvencions i demès 

normativa concordant. 

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades  per les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la LGS.

5. Despeses i període subvencionable

Aquesta subvenció cobreix el cost de les despeses derivades dels objectius i finalitats assenyalades a l’article 1 
de les presents bases i en còmput anual i específic per a cadascun dels períodes escolars esmentats a la 
convocatòria anual.

6. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 31 d’agost de cada any, mitjançant presentació convencional al 
Registre General del Consell Comarcal de la Selva (Passeig Sant Salvador, 25-27, 17430 Santa Coloma de 
Farners), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Les sol·licituds inclouran la documentació següent:

a) Documentació sobre la personalitat jurídica i capacitat del sol·licitant que inclourà:

- Fotocopia del CIF de l’entitat sol·licitant.

- Declaració responsable de què estan inscrits en el registre d’entitats i d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya.

- Declaració responsable que no concorre en el sol·licitant cap causa de prohibició per rebre la 
subvenció de les previstes a l’article 13 de la LGS.

- Declaració responsable que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, 
així com les condicions que se’n derivin, en cas que
li sigui concedida.

- Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud recollida en aquesta base comporta l’autorització al Consell per 
poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de què el beneficiari es compromet a no alienar o cedir els béns adquirits 
amb fons públics derivats d’aquesta convocatòria que tinguin la consideració d’actius fixes 
inventariables, durant el termini de la seva amortització.

- Certificat emès per l’entitat bancària de titularitat del compte corrent on s’ingressarà l’import de la 
subvenció. 

b) Documentació referent al projecte pel qual se sol·licita la subvenció:

- Memòria dels equipaments a adquirir, o projectes i/o activitats a realitzar per a cada curs escolar, 
per l’AMPA en el marc del servei i horari de menjador escolar i en benefici dels alumnes que en 
fan ús de dit servei de menjador. 

- Pressupost detallat de les despeses subvencionables.
- Certificat del consell escolar o la direcció del centre conforme s’aprova la realització de l’actuació 

subvencionable.

En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Consell  sol·licitarà que s’esmeni o 
completi durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne el termini establert, s’arxivarà d’ofici 
l’expedient sense cap tràmit posterior.



151

El Consell es reserva la facultat de sol·licitar més informació acreditativa de l’entitat i/o beneficiari, o sobre el 
projecte, en el cas que es consideri necessari.

7. Tramitació de les subvencions

L’ordenació i la instrucció de les sol·licituds presentades a la convocatòria es durà a terme per part del 
departament de Serveis a la Ciutadania del Consell. L’examen i la valoració de les sol·licituds presentades 
anirà a càrrec d’una Comissió de valoració, formada d’acord amb l’article 8 d’aquestes bases, i de conformitat 
amb els criteris previstos a l’article 9 de les presents bases.

La Comissió de Valoració formularà la proposta de resolució al President del Consell, que resoldrà el que 
consideri convenient.

8.- Comissió de valoració

8.1 La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:

Conseller/a d’Ensenyament del Consell Comarcal, o persona en qui delegui que actuarà també com a president 
de la Comissió.

Cap del Departament de Serveis a la Ciutadania o persona en qui delegui

Un/a tècnic/a del Departament de Serveis a la Ciutadania que actuarà com a secretari de la comissió

El/la Secretari/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui

El/la Interventor/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui.

8.2 Tant el Departament de Serveis a la Ciutadania com la Comissió de valoració podran sol·licitar 
assessorament tècnic respecte a les propostes presentades a persones de reconegut prestigi professional en 
la matèria que es tracti, quan així ho considerin adient.

9.- Valoració dels projectes presentats

La Comissió d’avaluació valorarà els projectes de conformitat amb els següents criteris:

- Qualitat del projecte presentat i finalitat (30 punts)
- Viabilitat econòmica i tècnica (30 punts)
- Interès socio-educatiu de la proposta (40 punts)

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes, essent descartades aquelles que no 
tinguin una puntuació mínima de 50 punts, que no podran optar a la subvenció. 

10.- Import de les subvencions

Es subvencionaran les sol·licituds d’acord a la puntuació obtinguda, i fins a un màxim de l’import que per a 
cada tram establert a cada convocatòria s’estableixi, fins a exhaurir la partida pressupostària.

11. Compatibilitat amb subvencions d’altres administracions.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat 
per altres administracions públiques diferents del Consell Comarcal.  En cap cas la subvenció atorgada, per si 
sola o conjuntament amb altres ajuts o subvencions públiques o privades, podrà ser superior al cost total de 
l’actuació.
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Cal informar en el moment de la sol·licitud, o bé durant el transcurs del projecte d’altres fonts de finançament 
obtingudes per a la realització del projecte.

12.- Termini màxim de resolució i notificació de les sol·licituds

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria, serà de tres (3) mesos a comptar des 
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció, 
produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.

13. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de s les subvencions

El President del Consell, aprovarà la proposta de resolució que formuli la Comissió de Valoració i haurà de tenir 
en compte els criteris objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries corresponents. 

L’acord de resolució de les subvencions, esmentarà obligatòriament les dades següents:

1. En relació a cada petició de subvenció atorgada:

a. Identificació de l’entitat AMPA beneficiària
b. Determinació de l’actuació/inversió que es vol dur a terme
c. Import de la subvenció atorgada
d. Aplicació pressupostària a la qual s’imputa la despesa

2. L’acord també indicarà la desestimació expressa, si s’escau, d’alguna sol·licitud, i inclourà una relació de les 
sol·licituds que, complint les condicions establertes a les bases, no s’hagin pogut atendre per insuficiència de 
crèdit existent. Aquestes peticions restaran en llista d’espera, i es podran satisfer sempre que existeixin 
renúncies per part de les entitats beneficiaries.

L’acord de concessió de les subvencions posa fi a la via administrativa.

14. Publicació de l’acord de concessió de les subvencions.

L’acord d’atorgament de les subvencions es notificaran als interessats i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), i a la Base de Dades General de Subvencions, en el termini de 15 dies des de la seva data, 
amb indicació de les dades relacionades en la base anterior.

15. Obligacions dels beneficiaris

En atenció al caràcter de subvenció pública de l’ajut que s’atorga el beneficiari assumeix les següents 
obligacions :

1.- Executar l’activitat objecte de l’ajut concedit durant el curs de la convocatòria. 
2.- Justificar el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3.- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer del Consell i/o d’altres entitats de control 
competents amb el compromís d’aportar la documentació requerida.
4.- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts amb la finalitat de facilitar les actuacions 
de comprovació i control.
5.- Comunicar amb antel·lació a la justificació l’obtenció d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa 
actuació.
6.- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
7.- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos en l’art 37 de la Llei General de 
Subvencions.
8.- Inventariar i conservar els béns adquirits durant el termini legal d’amortització. 
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La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini de 10 dies naturals desprès de la seva notificació el 
beneficiari no ha renunciat expressament a la mateixa.

16. Justificació de l’execució de l’actuació

La justificació de la realització de l’actuació, es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 31 de 
juliol del curs escolar pel qual s’hagi atorgat la subvenció, sense possibilitat d’atorgament de prorroga.

La despesa subvencionable a justificar serà la que es determini en l’acord d’atorgament.

Així mateix les despeses justificades hauran de correspondre explícitament a l’activitat subvencionada i caldrà 
que estiguin pagades a la data de la justificació. 

17. Depeses subvencionables

Seran despeses subvencionables aquelles realitzades i que resultin estrictament necessàries per portar a 
terme l’activitat subvencionada durant el curs escolar 2016-2017.

En els casos d’adquisició de béns inventariables aquests s’hauran de destinar a la seva finalitat durant el seu 
període d’amortització. 

18. Documentació a presentar en la justificació

Per a la justificació de la despesa realitzada caldrà que els beneficiaris presentin la documentació següent:

 un únic compte justificatiu, segons model normalitzat, i on s’acrediti el cost total de les despeses 
realitzades per dur a terme les actuacions objecte de subvenció, mitjançant l’aportació de factures i 
els corresponents comprovants de pagament. 

 Memòria explicativa amb el detall de l’actuació desenvolupada.
 Documentació gràfica que permeti valorar el compliment del punt 19, en quant a la publicitat 

específica de les actuacions. 

19. Publicitat específica de les actuacions 

En totes les actuacions subvencionades, així com en qualsevol acte de difusió, suports documentals i 
d’informació relacionats amb les mateixes, cal fer constar la subvenció del Consell Comarcal de la Selva i la 
imatge corporativa. 

20. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es realitzarà en dues fases: 

 El 50% de l’import concedit, un cop efectuada l’acceptació de la subvenció. 
 L’altre 50%, un cop verificada la justificació de l’actuació desenvolupada. 

21. Modificació i revocació de les subvencions

Els beneficiaris de les subvencions tindran l’obligació de dur a terme l’actuació subvencionada de conformitat 
amb la Memòria de l’activitat que consta a la petició de subvenció, i de notificar per escrit al Consell qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases. 

L’acord resolutori de la convocatòria, es podrà modificar, excepcionalment, en relació a supòsits concrets, quan 
hi hagi alteració de les condicions que varen fonamentar l’atorgament o, amb posterioritat, s’hagin obtingut 
altres ajuts concurrents en la realització de l’actuació. La petició de modificació s’haurà de formalitzar, en tot 
cas, abans de l’acabament del termini d’execució de l’actuació.
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El Consell podrà revocar, total o parcialment, una subvenció atorgada en cas d’incompliment de les obligacions 
establertes en aquestes bases, especialment en els supòsits següents:

a) Retard en l’execució de l’actuació.
b) Falta de justificació de la despesa subvencionable.

22. Protecció de dades

22.1 El beneficiari, mitjançant la signatura de sol·licitud de la subvenció, es compromet al compliment de les 
previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció, 
exonerant al Consell Comarcal de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del 
beneficiari.

22.2 Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, es fa constar que les dades 
personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Subvencions, per 
al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades pel Consell Comarcal, seran 
incorporades als fitxers de gestió administrativa del Consell amb la finalitat abans exposada. Tanmateix, 
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei General de Subvencions, a 
l’Administració General de l’Estat i aquelles administracions públiques competents en el control del lliurament 
de les justificacions presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas, podran exercir-se els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a la Presidència del Consell Comarcal de la Selva.

23. Normativa supletòria

En tot allò que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació la Llei General de Subvencions 38/2003, 
de 17 de novembre i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans 
indicada.

24. Criteris d’interpretació de les bases

En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la comissió de valoració i en 
el seu defecte el del Consell Comarcal de la Selva.

25. Vigència

Aquestes bases seran vigents mentre no es modifiquin o es deroguin expressament.

Disposició addicional

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 
17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona a través de la Base Nacional de Subvencions..

ANNEX 2 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES 
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA’S) DE LES ESCOLES USUÀRIES DEL SERVEI 
DE MENJADOR ESCOLAR GESTIONAT DIRECTAMENT PEL CONSELL COMARCAL PER AL CURS 
ESCOLAR 2016-2017

1. Objecte i finalitat de la convocatòria 
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L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament en règim de concurrència competitiva de subvencions per part 
del Consell Comarcal de la Selva (el Consell) a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA’S) de les 
escoles d’educació infantil i primària que disposen del servei de menjador escolar gestionat directament pel 
Consell, i pertanyents a municipis de la comarca de la Selva, per al curs 2016-2017. 

Les subvencions aniran destinades al finançament de les despeses relacionades directament amb el servei de 
menjador escolar i relatives a:

- Equipaments o utillatges que estiguin relacionades amb activitats que es duguin a terme durant 
l’horari de menjador escolar.

- Projectes d’educació social i en el lleure durant l’horari de menjador escolar que comportin la 
necessitat de subcontractar professionals i/o empreses per desenvolupar les activitats, així com 
l’adquisició de materials fungibles o estris necessaris per a dur-los a terme.

Els projectes subvencionables s’hauran de dur a terme durant el curs escolar 2016-2017. 

2. Quantia i aplicació pressupostària. 

Per al curs 2016-2017 objecte d’aquesta convocatòria, es dota la subvenció amb un import de 121.000 €, que 
s’imputarà a la partida pressupostària 54.3204.48000 del pressupost del Consell Comarcal de l’any 2016.

3. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA’S) de 
les escoles d’educació infantil i primària situades en municipis de la comarca de la Selva i que disposen del 
servei de menjador escolar gestionat directament pel Consell Comarcal de la Selva. 

Han d’acomplir els següents requisits:

a) Que no tinguin afany de lucre.
b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’entitats i associacions de la Generalitat de 

Catalunya.
c) No rebin ingressos derivats de la prestació del servei de menjador. 
d) Complir amb els requisits establerts en la llei 38/2003 de 17 de novembre de subvencions i demès 

normativa concordant. 

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades  per les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la LGS.

4. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 31 d’agost de 2016, mitjançant presentació convencional al 
Registre General del Consell Comarcal de la Selva (Passeig Sant Salvador, 25-27, 17430 Santa Coloma de 
Farners), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Les sol·licituds inclouran la documentació següent:

b) Documentació sobre la personalitat jurídica i capacitat del sol·licitant que inclourà:

- Fotocopia del CIF de l’entitat sol·licitant.
- Declaració responsable de què estan inscrits en el registre d’entitats i d’associacions de la 

Generalitat de Catalunya.
- Declaració responsable que no concorre en el sol·licitant cap causa de prohibició per rebre la 

subvenció de les previstes a l’article 13 de la LGS.
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- Declaració responsable que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, 
així com les condicions que se’n derivin, en cas que
li sigui concedida.

- Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud recollida en aquesta base comporta l’autorització al Consell per 
poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de què el beneficiari es compromet a no alienar o cedir els béns adquirits 
amb fons públics derivats d’aquesta convocatòria que tinguin la consideració d’actius fixes 
inventariables, durant el termini de la seva amortització.

- Certificat emès per l’entitat bancària de titularitat del compte corrent on s’ingressarà l’import de la 
subvenció. 

b) Documentació referent al projecte pel qual se sol·licita la subvenció:

- Memòria dels equipaments a adquirir, o projectes i/o activitats a realitzar per a cada curs escolar, 
per l’AMPA en el marc del servei i horari de menjador escolar i en benefici dels alumnes que en 
fan ús de dit servei de menjador. 

- Pressupost detallat de les despeses subvencionables.
- Certificat del consell escolar o la direcció del centre conforme s’aprova la realització de l’actuació 

subvencionable.

En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Consell  sol·licitarà que s’esmeni o 
completi durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne el termini establert, s’arxivarà d’ofici 
l’expedient sense cap tràmit posterior.

El Consell es reserva la facultat de sol·licitar més informació acreditativa de l’entitat i/o beneficiari, o sobre el 
projecte, en el cas que es consideri necessari.

5. Tramitació de les subvencions

L’ordenació i la instrucció de les sol·licituds presentades a la convocatòria es durà a terme per part del 
departament de Serveis a la Ciutadania del Consell. L’examen i la valoració de les sol·licituds presentades 
anirà a càrrec d’una Comissió de valoració, formada d’acord amb l’article 8 d’aquestes bases, i de conformitat 
amb els criteris previstos a l’article 9 de les presents bases.

La Comissió de Valoració formularà la proposta de resolució al President del Consell, que resoldrà el que 
consideri convenient.

6.- Comissió de valoració

6.1 La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:

Conseller/a d’Ensenyament del Consell Comarcal, o persona en qui delegui que actuarà també com a president 
de la Comissió.

Cap del Departament de Serveis a la Ciutadania o persona en qui delegui

Un/a tècnic/a del Departament de Serveis a la Ciutadania que actuarà com a secretari de la comissió

El/la Secretari/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui

El/la Interventor/a del Consell Comarcal o persona en qui delegui.
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6.2 Tant el Departament de Serveis a la Ciutadania com la Comissió de valoració podran sol·licitar 
assessorament tècnic respecte a les propostes presentades a persones de reconegut prestigi professional en 
la matèria que es tracti, quan així ho considerin adient.

7.- Criteris de valoració dels projectes presentats

La Comissió d’avaluació valorarà els projectes de conformitat amb els següents criteris:

- Qualitat del projecte presentat i finalitat (30 punts)
- Viabilitat econòmica i tècnica (30 punts)
- Interès socio-educatiu de la proposta (40 punts)

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes, essent descartades aqueles que no 
tinguin una puntuació mínima de 50 punts, que no podran optar a la subvenció. 

8.- Import de les subvencions

Es subvencionaran les sol·licituds d’acord a la puntuació obtinguda, i fins a un màxim de l’import que a 
continuació es relaciona per sol·licitud, fins a exhaurir la partida pressupostària.

Mitjana d’alumnes fixes diaris del menjador escolar al llarg del curs anterior a la convocatòria, segons consta a 
l’Annex de la convocatòria de cada curs.

- Fins a 50 alumnes: 3.000 euros

- De 51 a 150 alumnes: 4.000 euros

- Més de 150 alumnes: 5.000 euros

9.- Termini màxim de resolució i notificació de les sol·licituds

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria, serà de tres (3) mesos a comptar des 
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció, 
produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.

10. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de s les subvencions

El President del Consell, aprovarà la proposta de resolució que formuli la Comissió de Valoració i haurà de tenir 
en compte els criteris objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries corresponents. 

L’acord de resolució de les subvencions, esmentarà obligatòriament les dades següents:

1. En relació a cada petició de subvenció atorgada:

a. Identificació de l’entitat AMPA beneficiària

b. Determinació de l’actuació/inversió que es vol dur a terme

c. Import de la subvenció atorgada

d. Aplicació pressupostària a la qual s’imputa la despesa
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2. L’acord també indicarà la desestimació expressa, si s’escau, d’alguna sol·licitud, i inclourà una relació de les 
sol·licituds que, complint les condicions establertes a les bases, no s’hagin pogut atendre per insuficiència de 
crèdit existent. Aquestes peticions restaran en llista d’espera, i es podran satisfer sempre que existeixin 
renuncies per part de les entitats beneficiaries.

L’acord de concessió de les subvencions posa fi a la via administrativa.

11. Publicació de l’acord de concessió de les subvencions.

L’acord d’atorgament de les subvencions es notificaran als interessats i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), i a la Base de Dades General de Subvencions, en el termini de 15 dies des de la seva data, 
amb indicació de les dades relacionades en la base anterior.

ANNEX 

Quadre de classificació de les AMPA per imports a disposar, en funció del nombre d’alumnes fixes 
diaris del menjador escolar al llarg del curs anterior a la convocatòria, d’acord amb l’establert a les 
bases reguladores de la subvenció.

CENTRE Tram (*segons llegenda)
Import màxim 

subvenció
Escola Pompeu Fabra 3 5000
Escola  Angels Alemany i Boris 3 5000
Escola  Salvador Espriu Vidreres 3 5000
Escola  Jacint Verdaguer 3 5000
Escola Pinya de Rosa 3 5000
Escola Montseny Breda 2 4000
Escola Nova Maçanet 2 4000
Escola Sant Iscle 2 4000
Escola Sa Forcanera Blanes 2 4000
Escola Sant Jordi Maçanet 2 4000
Escola Quatre Vents 2 4000
Escola  Alzines Sant Feliu de Buixalleu 2 4000
Escola la Benaula 2 4000
Escola Mare de Deu dels Socors 2 4000
Escola Joaquim Ruyra 2 4000
Escola Gaspar de Queralt 2 4000
Escola  Josep Boada 2 4000
Escola  Riudellots 2 4000
Escola  El Bruc 2 4000
Escola Joan Batlle 2 4000
Escola Sant Jordi Bonmatí 2 4000
Escola  Dr.Carulla 2 4000
Escola les Falgueres 2 4000
Escola  Ignasi Mele i Ferre 2 4000
Escola  Guilleries 2 4000
Escola Esteve Carles Lloret 2 4000
Col.legi Sant Josep i Cent Fonts(Sant Hilari) 1 3000
Escola Carles Faust 1 3000
Col·legi Vedruna 1 3000
Escola La Vall Osor 1 3000

* Llegenda trams 
1: fins a 50 alumnes 
2: de 51 a 150 alumnes 
3: més de 150 alumnes 
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
La senyora Sílvia Barragan pregunta on es destinaran els restants diners provinents del cànon. El senyor 
Salvador Balliu contesta que els diners s’han pagat tots de cop, i s’han afectat perquè no es gastin en altres 
coses que no siguin finalitats socials. Aquesta és la primera vegada que es fa ús d’aquesta partida. També es 
destinaran diners del cànon a l’escola Ventijol, per fer front a la despesa del transport escolar dels casals 
d’estiu, ja que són per a nens amb necessitats especials.

La senyora Sílvia Barragan pregunta si podria revertir en baixar el preu del menjador. El senyor Salvador Balliu 
contesta que no és possible perquè revertiria una altra vegada en el concessionari.
La senyora Sílvia Barragan comenta que difereixen de la forma en què està gestionat, perquè creuen que 
caldria baixar el cost de les famílies i que, en tot cas, es tingui en compte quan es torni a licitar.

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.8. Modificació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2016/2017 (PRP2016/181)   

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’aquests ajuts 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 proposat 
l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells 
de Catalunya. 
Amb data 15 de març de 2016 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases per a la concessió dels ajuts de menjador escolar pel curs 2016/2017. 
Atesa la comunicació tramesa pel departament d’ensenyament amb data 26 de març de 2016 s’escauen les 
següents modificacions:

- Al punt 4.1 Documentació obligatòria:

Incloure: en el cas del sol·licitant s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador assignat a cada alumne) 

La documentació que no hagi variat en relació amb la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de menjador 
escolar, no cal aportar-la i s’entèn que es vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal de la Selva. En 
aquest cas,caldrà signar la declaració, que acredita que no s’han produït modificacions en les dades que 
consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

- S’elimina el punt 6.2, que queda inclòs al punt 9

El punt 9 queda redactat de la manera següent:

9. Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

1) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%:
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats 
de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 €.
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- Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors
principals: 1.953,00 €.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es 
concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 
màxim establert pel  Departament. Cal fixar aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria.
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%:
El llindar de renda és el 60% de l’establer per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una 
puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i 
s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s’atorgarà un ajut del 100%2 del cost del 
servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament.

3) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que 
s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 
155.000,00 €:
a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimación objectiva.
b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta 
per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en 
qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de 
participació de les mateixes.

4) 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 subvenciones rebudes per a l’adquisició o 
rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’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.
Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament 
acreditades.
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.

5) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma 
dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, 
exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. 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 2002, es 
multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 
2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.
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 2009.
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.
Per 0,38 els revisats el 2015.

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma 
dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres 
computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

Substituir l’Annex pel següent redactat:

Exemple del càlcul dels llindars de renda
El punt 9 especifica el com es calculen les rendes d’acord al quadre següent



161

Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 €.
Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €.
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 1.953,00 €.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €.

Per calcular si una renda familiar entra dins aquests barems cal comparar les rendes familiars amb el llindar; 
tenen dret a l’ajut del 50% les rendes que siguin inferiors al llindar esmentat; si  la renda familiar és inferior en 
més d’un 60% en relació al llindar, l’ajut pot ser del 100% si a més té 15 punts per altres situacions 
sociofamiliars.
Per exemple el llindar duna família amb pare, mare, dos fills i una àvia al domicili seria:
9767,4+3906+1953 +(1465+2); és adir,18.556,4 €. Aquesta és la xifra que es valorarà en relació amb els 
ingressos del 2015 de la unitat familiar.

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.

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 les modificacions que ens ha tramès el Departament d’Ensenyament per tal d’incoporar-les a 
la ordenança reguladora de les bases per a la concessió dels ajuts de menjador escolar pel curs 2016/2017.

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.

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.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)
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Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.8. Modificació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 2016/2017 
(PRP2016/182)   

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 individuals de menjador. Cada curs cal actualitzar l’ordenança que regula la 
concessió d’aquests ajuts 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 proposat 
l’aplicació de diferents millores a la normativa per aclarir continguts i unificar criteris amb la resta dels Consells 
de Catalunya. 
Amb data 15 de març de 2016 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases per a la concessió dels ajuts de transport escolar col.lectiu pel curs 2016/2017. 
Atesa la comunicació tramesa pel departament d’ensenyament amb data 26 de març de 2016 s’escauen les 
següents modificacions:

- Al punt 4.1 Documentació obligatòria:

Incloure: en el cas del sol·licitant s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador assignat a cada alumne) 

La documentació que no hagi variat en relació amb la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de transport 
escolar, no cal aportar-la i s’entèn que es vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal de la Selva. En 
aquest cas,caldrà signar la declaració, que acredita que no s’han produït modificacions en les dades que 
consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

- S’elimina el punt 6.2, que queda inclòs al punt 9

El punt 9 queda redactat de la manera següent:

9. Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

1) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%:
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats 
de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 €.
- Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors
principals: 1.953,00 €.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es 
concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 
màxim establert pel  Departament. Cal fixar aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria.
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%:
El llindar de renda és el 60% de l’establer per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una 
puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i 
s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s’atorgarà un ajut del 100%2 del cost del 
servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament.

3) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que 
s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 
155.000,00 €:
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a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimación objectiva.
b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta 
per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en 
qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de 
participació de les mateixes.

4) 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 subvenciones rebudes per a l’adquisició o 
rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’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.
Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament 
acreditades.
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.

5) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma 
dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, 
exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. 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 2002, es 
multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 
2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.
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 2009.
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.
Per 0,38 els revisats el 2015.

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma 
dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres 
computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

Substituir l’Annex pel següent redactat:

Exemple del càlcul dels llindars de renda
El punt 9 especifica el com es calculen les rendes d’acord al quadre següent
Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 €.
Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €.
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 1.953,00 €.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €.

Per calcular si una renda familiar entra dins aquests barems cal comparar les rendes familiars amb el llindar; 
tenen dret a l’ajut del 50% les rendes que siguin inferiors al llindar esmentat; si  la renda familiar és inferior en 
més d’un 60% en relació al llindar, l’ajut pot ser del 100% si a més té 15 punts per altres situacions 
sociofamiliars.
Per exemple el llindar duna família amb pare, mare, dos fills i una àvia al domicili seria:
9767,4+3906+1953 +(1465+2); és adir,18.556,4 €. Aquesta és la xifra que es valorarà en relació amb els 
ingressos del 2015 de la unitat familiar.
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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 €

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 € 
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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. 

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 les modificacions que ens ha tramès el Departament d’Ensenyament per tal d’incorporar-les a 
la ordenança reguladora de les bases per a la concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu pel curs 
2016/2017.

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.

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.

Esmenes
En el primer paràgraf de l’apartat dels antecedents de la proposta, allà on diu:

 “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”

Ha de dir:

 “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”

Intervencions
El senyor Àngel Canosa diu que caldria subsanar el punt perquè als antecedents consta que són ajuts de 
menjador escolar, i caldria constar “transport escolar”.

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)
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Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.9. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals P-02 CM: Preu públic per la 
venda de productes al Castell i P-04: preu públic per al transport escolar del CCS (PRP2016/179)   

Exp. núm.: 2015/749   

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar en el darrer ple del mes de març de 2016, l’inici dels tràmits per a 

la gestió de la botiga que es vol ubicar en el nou edifici de serveis del Castell de Montsoriu, en la qual s’oferiran 

productes medievals, llibres i altres productes de marxandatge. Es preveu ampliar el ventall de productes que 

s’oferiran a la botiga del Castell, els quals no estaven previstos inicialment.

El Consell Comarcal de la Selva, atenent a les directrius del Departament d’Ensenyament i al decret 161/96 

que regula el transport escolar, organitza el servei de transport escolar no obligatori per als centres escolars de 

la comarca de La Selva. Aquest servei està destinat a alumnes que resideixen al mateix municipi on tenen el 

centre d’ensenyament i a aquells alumnes que cursen estudis no obligatoris.

El servei es finança amb les aportacions del Departament d’Ensenyament, les dels propis usuaris i les d’altres 

institucions com la Diputació de Girona i els ajuntaments. Els ajuntaments amb usuaris que fan ús del servei de 

transport no obligatori poden donar suport al servei a través d’un conveni signat amb el Consell Comarcal. 

L’aportació municipal és de 50€ per usuari i curs. L’aportació de cada usuari, d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament, s’han d’establir entre un mínim de 1,5€ i un màxim de 4€ per dia i alumne.

Fonaments de dret

És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Acords

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en 

els termes que consten a l’annex 1:

- Ordenança fiscal núm.P-02 CM: Preu públic per la venda de productes de marxandatge al Castell de 

Montsoriu

- Ordenança fiscal núm. P-04: Preu públic per al transport escolar

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 
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estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 

acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les modificacions aprovades. 

ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord amb la seva nova 
redacció:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-02 CM: PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES DE 
MARXANDATGE AL CASTELL DE MONTSORIU 

1.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. 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%

A. Productes medievals Kalid

Referència Descripció PVP (IVA 
inclòs)

IVA 
aplicable

ST404F Daga kamelot natur + funda "marro" 14,00 21%
ST397F Espasa kamelot natur s + funda "marro" 15,00 21%
ST411F Espasa kamelot natur l + funda "marro" 17,00 21%
ST502 Destral s black 7,00 21%
ST506 Destral doble black 9,00 21%
ST510 Daga black 6,00 21%
ST512 Espasa s black 8,00 21%
ST514 Espasa l black 10,00 21%
ST634 Daga black templera 9,00 21%
ST633 Espasa black templera m 12,00 21%
ST730 Espasa black templera xl (adult) 14,00 21%
ST731 Espasa black xl occitana (adult) 14,00 21%
ST732 Espasa black xl flor de lyz (adult) 14,00 21%
ST064 Porta espases / porta destrals cuir amb corda 5,00 21%
ST526 Llança black 10,00 21%
ST527 Alabarda black simple 14,00 21%
ST528 Alabarda black doble 15,00 21%
ST051 Maça espuma 10,00 21%

ST369F Ballesta rustik s amb corretja  (inclou 2 fletxes) 20,00 21%
ST370F Ballesta rustik l amb corretja  (inclou 2 fletxes) 25,00 21%
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ST382 Fletxa ballesta s extra 1,50 21%
ST383 Fletxa ballesta l extra 2,00 21%

ST454F Arc rustik grip amb 3 fletxes de suro 12,00 21%
ST455 Fletxa arc rustik extra 1,50 21%

ST027N Arc forat m (inclou 2 fletxes) 16,00 21%
ST525 Fletxa arca m extra (punta goma) 2,00 21%

ST530F Tiraxines black (inclou 3 boles suro) 6,00 21%
ST531F Tiraxines rustik grip + 3 boles suro pirogravat montsoriu marró 8,00 21%
ST531F Tiraxines rustik grip + 3 boles suro pirogravat montsoriu Blau 8,00 21%
ST531F Tiraxines rustik grip + 3 boles suro pirogravat montsoriu vermell 8,00 21%
ST050 Joc 3 boles suro 1,50 21%
ST624 Carcaix bambu l 7,00 21%
ST625 Carcaix bambu s 6,00 21%
ST365 Diana 5,00 21%
ST601 Escut kamelot l vermell drac 14,00 21%
ST580 Escut kamelot l verd lleo 14,00 21%
ST581 Escut kamelot l groc montsoriu 14,00 21%
ST626 Escut kamelot l fucsia unicorn 14,00 21%
ST599 Escut kamelot l senyera 14,00 21%
ST584 Escut kamelot l creu sant jordi 14,00 21%

 Escut kamelot s groc montsoriu 10,00 21%
ST804 Túnica colors variats  talla s 13,00 21%
ST805 Túnica colors variats  talla m 13,00 21%
ST806 Túnica colors variats  talla l 15,00 21%

 Espasa kamelot s + funda "marro-verd" (peter pan) 15,00 21%
ST399FD Espasa kamelot s + funda  grana drac 15,00 21%
ST399FC Espasa kamelot s + funda  grana senyera 15,00 21%
ST400F Espasa kamelot s + funda "verd" 15,00 21%
ST401F Espasa kamelot s + funda "vermell" 15,00 21%
ST402F Espasa kamelot s + funda   "fucsia" 15,00 21%
ST405F Daga kamelot + funda "marro-verd" (peter pan) 14,00 21%

ST406FD Daga kamelot + funda   "grana drac" 14,00 21%
ST406FC Daga kamelot + funda   grana senyera 14,00 21%
ST407F Daga kamelot + funda "verd" 14,00 21%
ST408F Daga kamelot + funda "vermell" 14,00 21%
ST409F Daga kamelot + funda "fucsia" 14,00 21%
ST037 Casc visera 20,00 21%
ST038 Casc templer 15,00 21%
ST039 Casc nasal 13,00 21%
ST358 Tiara lluentons - 20 models surtits 5,00 21%
ST457 Corona fina (10 models) - si voleu triar models veure fulla models 

corones 7,00 
21%

ST605 Corona fulles (8 models) - si voleu triar models veure fulla models 
corones 7,00 

21%

ST459 Vareta mag. feltra i cascabell (6 cols. 6,00 21%

B. Altres productes de marxandatge (referència Stok catalogue)

Referència stok catalogue Descripció PVP (IVA 
inclòs)

IVA 
aplicable

ANAK 3888 Bloc notes 60 fulls 3€ 21%
concern 3041 Bloc notes amb boli 4€ 21%
zonet 3523 Bolígraf 2€ 21%
Buke 4366 Bolígraf 2€ 21%
Ethic 3529 Bolígraf 2€ 21%
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togi 4173 Llapis 1€ 21%
bossa nox 4170 Bossa negra 2€ 21%
motxilla hera 4049 Motxilla negra 5€ 21%
mug loom 9464 Tassa 5€ 21%
samarreta premium 4481 Tshirt 150 grams 10€ 21%
paraigua monsum 3373 Paraigua negre 9€ 21%

C. Productes de marxandatge Londji

Referència Descripció PVP (IVA 
inclòs) IVA aplicable

PZ304 Puzzle medieval (x3 unitats) 23,50 € 21%
CC014 Calcomanies medievals 6,50 € 21%
CD053 Mix de calidoscopis medievals 11,90 € 21%
PZ404 Micropuzzle medieval 8,50 € 21%
TT025 Teatret titelles de dit medieval 16,00 € 21%
BF007 Baldufa automàtica 7,50 € 21%
BF015 Baldufa màgica 2,90 € 21%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-04: PREU PÚBLIC PER AL TRANSPORT ESCOLAR

1.Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

1. Preu: El preu públic originat per la prestació del servei de transport escolar no obligatori serà de: 

CONCEPTE PREU

Transport amb suport municipal 250,90€ + 10% IVA = 276€/curs

Transport sense conveni municipal 296,36€ + 10% IVA = 326€/curs

Utilització esporàdica Expojove 0,91€ + 10% = 1€/usuari/dia

Es prendran com a dies d'ús en tot cas el total de dies lectius, amb independència de la seva utilització efectiva 
o no per part del subjecte passiu. .

2.Bonificació: S’estableix una bonificació del 50% per a les famílies que tinguin més d’un germà fent ús del 
servei de transport amb suport municipal.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
La senyora Sílvia Barragan pregunta quin ajuntament no està disposat a pagar. El senyor Balliu li dóna la 
paraula al senyor Narcís Pou per si vol contestar la pregunta.

El senyor Narcís Pou contesta que no pot donar tots els detalls perquè no porta aquesta regidoria. A La Cellera 
de Ter paguen poques famílies, i voldrien donar un suport econòmic a totes les famílies i no algunes. 
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La senyora Sílvia Barragan diu que l’estiu del 2008 es van manifestar perquè el Consell Comarcal de la Selva 
va fer una mala gestió perquè hi havia pèrdues en el tema de les transferències des del Departament 
d’Ensenyament. Finalment, el Consell Comarcal va arribar al conveni amb ajuntaments per suplir la manca 
d’aportacions de la Generalitat, perquè es tracta d’alumnes que han d’estar escolaritzats ja que es tracta d’una 
etapa obligatòria. 

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 9
(ERC-AM 8, CUP 1)

Abstencions: 3
(ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, C’s 1)

3.10. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2015 (PRP2016/180)   

Exp. núm.: 2016/329   

Antecedents

El dia 21 d’abril de 2016 la Comissió Especial de Comptes es va reunir a l’únic efecte d’informar sobre el 
contingut de les liquidacions dels pressupostos del Consell Comarcal de la Selva, el seu organisme autònom 
Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu, de la Societat de serveis 
mediambientals NORA, SA, del Consorci del Ter-Brugent i d’altra documentació corresponent al Compte 
General de l’exercici 2015. La Comissió Especial de Comptes va acordar informar favorablement sobre la 
documentació presentada.

El número 85 del Butlletí Oficial de la Província, de 4 de maig de 2016, va publicar l’edicte corresponent a la 
informació pública de l’esmentat Compte General, sense que durant aquest període s’hagi presentat cap tipus 
de reclamació ni suggeriment.

Acords

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

Primer.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal de la Selva, del seu organisme autònom Patronat 
del Castell de Montsoriu, de la Societat de serveis mediambientals NORA,SA i del Consorci del Ter-Brugent 
corresponent a l’exercici 2015.

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

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 20
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3)

Vots en contra: 0

Abstencions: 13
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1, PP 1)
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3.11. Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions de despeses de diferent àrea de 
despesa núm. 1/2016 (PRP2016/188)   

Exp. núm.: 2016/494   

Antecedents

Davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no 
compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

Atès l’informe de Secretaria de data 3 de juny de 2016 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Atès la memòria de la Consellera Comarcal d’Hisenda i l’informe d’Intervenció de data 3 de juny de 2016.

Fonaments de dret

Els articles 169, 170 i 172 a 177 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.

Els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, 
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, en matèria de Pressupostos.

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats 
locals.

Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable, per això, 
de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Acords

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

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per transferències entre aplicacions de despeses de 
diferent àrea de despesa núm. 1/2016, d’acord amb el detall següent:

Altes en aplicacions pressupostàries 

Aplicació pressupostària Descripció Import
33.2318.48000 Ajuts individuals transport discapacitats 10.000 €

Baixes en aplicacions pressupostàries

Aplicació pressupostària Descripció Import
54.3204.22699 Despeses menjadors escolars. Cànon 10.000€

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies, durant el quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, 
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

Esmenes
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.12. Substitució d’un membre de la Comissió Especial de Comptes representant del grup polític CIU 
(Legislatura 2015-2019) (PRP2016/166)   

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Consell Comarcal, es va procedir, d'acord amb el que disposen 
l’article 18 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal i 60.3 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, a la creació i composició de les Comissions Informatives de 
caràcter permanent, amb l'objecte de dotar el Consell Comarcal dels d'òrgans complementaris de participació i 
control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

Atès que la resolució de presidència de data 27 de juliol de 2015 va establir el règim de delegacions de 
competències de caràcter general en favor de diferents consellers i conselleres per la legislatura 2015 -2019.

Atès que la resolució de presidència de data 22 de desembre de 2015 va modificar el règim de delegacions de 
competències de caràcter general en favor de diferents consellers i conselleres, efectuant a favor de la Sra. 
Olga Guillem Pujol la delegació d’atribucions de gestió i proposta de resolució en l’àmbit d’Hisenda.

Fonaments de dret

En relació a les Comissions d’Estudi, Informe o Consulta, de conformitat amb el que disposa l’esmentada 
normativa autonòmica, i, especialment per l’article 18 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, correspon al Ple de cada Corporació determinar-ne el 
nombre i la denominació. D’altra banda, estaran integrades pels membres que designin els diferents Grups 
Polítics que formen part de la Corporació.

Pel que respecta a la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb l’article 15 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, s’integra per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal.

Acords

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

Primer.- Substituir el membre representant del grup polític CIU a la Comissió Especial de Comptes Sr. Pere 
Mas Gispert per la Sra. Olga Guillem Pujol, d’acord amb la modificació deel règim de delegacions de 
competències de caràcter general segons resolució de presidència de data 22 de desembre de 2015.
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 22
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, CUP 1, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 11
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, C’s 1)

3.13. Aprovació de la creació de diversos fitxers de dades personals titularitat del CCS: fitxer usuaris 
PLIC i fitxer Borsa de Traducció i modificació del fitxer d’usuaris formació Benestar social 
(PRP2016/171) 

Exp. núm.: 2010/1868   

Antecedents

El Consell Comarcal de la Selva disposa de diferents fitxers de dades de caràcter personal creats amb 
anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les 
mesures de seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats en el Document de seguretat del Consell. En aquests 
moments es considera necessària la creació de dos fitxers i la modificació d’un fitxer.

La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les administracions públiques té 
la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de 
disposició de caràcter general. Un cop aprovada definitivament, la informació bàsica dels fitxers s’ha de 
notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (art. 11.2.a de la Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics.

Fonaments de dret

-Llei 13/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal

-RD 1720/2007, de 21 de desenbre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Acords

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

Primer.- Aprovar la creació de dos fitxers de titularitat d’aquest Consell, les referències dels quals figuren a 
l’annex I d’aquest acord.

El responsable dels fitxers serà el Consell Comarcal de la Selva, que adoptarà les mesures tècniques, de 
gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’aplicaran 
en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les 
mesures previstes en el títol VIII del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva 
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aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de 
la Selva. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els afectats 
podran adreçar-se a l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva.

Segon.- Modificar els apartats “estructura” i “cessions” del fitxer Usuaris formació Benestar social, de titularitat 
del Consell, en els termes que s’especifiquen a l’annex II d’aquest acord.

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

Un cop hagi esdevingut definitiu aquest acord, publicar-ne el contingut al Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Notificar l’acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció de la creació i 
modificació dels fitxers al corresponent registre.

Annex I. FITXERS DE NOVA CREACIÓ

FITXER Usuaris PLIC:

1.- Nom del fitxer: Usuaris PLIC

2.- Finalitat i usos: Registre d’usuaris del Pla d’Inclusió i Ciutadania. Organització dels serveis, avaluació i 
seguiment de casos, comunicació amb els usuaris, emissió de certificats

3.- Persones o col·lectius afectats: Persones ateses per aquest servei, els seus representants legals, terceres 
persones relacionades directament amb les persones ateses

4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones diferents de 
l’interessat, d’administracions públiques

5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis

6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon, 
signatura,; lloc i data de naixement, edat, sexe, nacionalitat, estat civil, dades familiars, llengua; dades 
d’allotjament/habitatge, propietats i possessions; formació i titulacions; situació laboral; ingressos/rendes, dades 
bancàries; dades de salut; antecedents penals; dades de violència de gènere, passaport i situació 
administrativa

7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

8.- Cessions: A altres administracions públiques amb competències en la matèria i a òrgans atorgants de 
subvencions

9.- Transferències internacionals: No es preveuen

10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva

11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats

12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: Àrea 
de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva
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13.- Nivell de seguretat: Alt

FITXER Borsa de traducció:

1.- Nom del fitxer: Borsa de traducció

2.- Finalitat i usos: Registre de persones que ofereixen serveis de traducció. Encàrrec de serveis de traducció. 
Comunicació amb els interessats

3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que ofereixen serveis de traducció

4.-Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions públiques

5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis

6.-Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon, 
signatura; nacionalitat, llengua; formació i titulacions; dades bancàries

7.- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

8.- Cessions: A ajuntaments de la comarca

9.- Transferències internacionals: No es preveuen

10.- Responsable del fitxer: Consell Comarcal de la Selva

11.- Àrea responsable: Àrea de Benestar social - Serveis socials especialitzats

12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: Àrea 
de Benestar social del Consell Comarcal de la Selva

13.- Nivell de seguretat: Bàsic

Annex II. MODIFICACIÓ DE FITXERS

FITXER Usuaris Formació Benestar social:

- Modificar l’estructura per: nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, adreça postal i electrònica, 
telèfon, signatura; data de naixement, edat, sexe, nivell d’estudis, situació laboral, dades bancàries.

- Indicar que també es podran efectuar cessions a òrgans atorgants de subvencions. El contingut definitiu de 
l’apartat “cessions” serà: a entitats col·laboradores o coorganitzadores de l’activitat i a òrgans atorgants de 
subvencions.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Sotmesa a votació s’aprova  la proposta amb el resultat següent:
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Vots a favor: 23
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, PP 
1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 10
(ERC-AM 8, CUP 1, C’s 1)

3.14. Resolució de diversos recursos de reposició interposats contra l'acord de Ple de 15 de marça de 
2016, d'aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'any 2016 (PRP2016/192)   

Exp. núm.: 2015/927   

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 l’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini de 15 dies hàbils.

Així mateix, va ser notificat i exposat personalment a tots els/les treballadors/res del Consell Comarcal de la 
Selva als efectes que les persones interessades poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions 
convenients, havent-se presentat un total de 81 al·legacions per part dels/ de les treballadors/res. 

E Ple va contestar les al·legacions i va aprovar definitivament la RLLT per a l’any 2016 en data 15 de març de 
2016, i contra aquest acord, s’han presentat diversos recursos de reposició per part de diferents 
treballadors/res: 

 S.B.M., registre d’entrada núm. 1787, de 4 de maig. 
 S.R.A., registre d’entrada núm. 1791, de 5 de maig.
 J.M.P., registre d’entrada núm. 1801, de 5 de maig.
 J.P.G., registre d’entrada núm. 1806, de 5 de maig.
 D.I.M., registre d’entrada núm. 1823, de 5 de maig.
 L.V.F., registre d’entrada núm. 1824, de 5 de maig.
 E.M.M., registre d’entrada núm. 1845, de 6 de maig.

El Consell Comarcal de la Selva agraeix en primer lloc les aportacions i puntualitzacions que els/les 
treballadors/res aporten, ja que ajuden a formar una percepció més completa del lloc
per a poder portar a terme aquesta revisió.

A continuació es responen aquelles manifestacions dels/de les treballadors/res que tenen a veure amb el 
procés i/o aprovació de la Relació de Llocs de Treball  així com de la classificació dels llocs de treball efectuada 
per la Institució i la seva respectiva valoració.

Fonaments de dret

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

La Legislació aplicable és la següent:

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

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

1) S.B.M., registre d’entrada núm. 1787, de 4 de maig. 

En primer terme, l’al·legant exposa en el seu recurs de reposició, un conjunt de circumstàncies personals, com 
el fet de ser personal laboral fix del Consell Comarcal des de l’any 2006, el fet d’haver aconseguit la seva plaça 
per concurs-oposició, fet d’haver format part del Comitè d’empresa com a delegada de personal i de riscos 
laborals durant el període comprès entre el 16 de març de 2011 i el 17 d’abril de 2015, entre d’altres.

Cal recordar que la Relació de Llocs de Treball és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques 
(regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) per determinar les 
característiques dels seus llocs de treball. 

En aquest sentit, les circumstàncies personals dels ocupants, no s’han de tenir en compte a l’hora de definir i 
valorar els llocs de treball, tal i com expressen multitud de sentències, entre les quals es poden citar la 
sentència del TSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 28-10-
2013, nº 155/2013, rec. 136/2012, quan diu:

“Les circumstàncies personals dels qui ocupen els llocs de treball no han d'afectar a les condicions previstes en 
la relació de llocs de treball per a l'acompliment del lloc”.

O la sentència del TSJ de Catalunya Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 18-6-2012, nº 733/2012, 
rec. 620/2010, que afirma:

“Cert és que no són les circumstàncies personals de qui ocupa el lloc sinó les necessitats del servei a prestar 
les que han de ser tingudes en compte i sobre la base d'aquestes s'han de definir les funcions pròpies del 
mateix”.

En segon lloc, respecte a les competències de consum i les diferents adscripcions que s’han portat a terme des 
de l’any 2012, cal recordar que la determinació de la complexitat de les funcions i les tasques dels diferents 
llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que en cada Administració 
Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a les Administracions 
Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).
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És a dir, que és la pròpia Administració qui determina quines funcions i tasques han d’exercir els 
diversos llocs de treball de la Institució, així com la distribució de les seves competències entre els 
llocs que s’hagin configurat.

El fet que l’al.legant estigui desenvolupant aquestes tasques concretes, vinculades a l’àmbit de 
consum, no implica la necessitat de crear un lloc de treball concret i especialitzat dins d’aquest àmbit, 
el que va acord amb la normativa vigent.  

En aquest sentit la Institució assignarà en el seu moment als diferents llocs de treball que en formen 
part, el desenvolupament de les seves competències a través de Decrets d’assignació de funcions o 
altres instruments organitzatius equivalents, el que no té perquè suposar la individualització a nivell de 
lloc de treball.

Així mateix, d’acord amb l’organigrama del Consell, no s’ha previst la necessitat de crear una unitat 
específica i concreta de Consum, sinó que aquesta matèria s’ha englobat dins d’unitats més àmplies i 
genèriques, el que no vol dir en cap cas, la manca d’assumpció de les competències inherents a les 
normes per part del Consell Comarcal de la Selva.

Cal afegir que el conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell Comarcal de la Selva, per a la coordinació de les actuacions en matèria de Consum, de 7 de juny de 
2006, estableix que “el Consell Comarcal disposarà, com a personal propi, d’un o més tècnics que ocupin 
llocs de treball de titulació mitjana o superior, experts en matèria de consum, els quals atendran els 
ciutadans i ciutadanes domiciliats en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats 
en matèria de defensa dels consumidors i usuaris: 

a) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin. 

b) En el cas que la mediació no fos possible i s’opti per l’arbitratge de consum, donar trasllat de la 
sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o als Serveis Territorials de Comerç, Turisme i 
Consum corresponents. 

c) Actuar com a secretari de Tribunals Arbitrals quan es constitueixin a la Comarca. 

d) Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en matèria de consum i 
foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 

e) Realització de tasques inspectores, si s’escau, i de les diligències prèvies que es derivin de la 
presentació d’una denúncia. 

f) Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control sistemàtic programades 
periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb les instruccions i els protocols que 
s’estableixin. 

g) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si s’escau, quan es 
produeixi una denúncia o quan així d’indiqui, per aquells productes assenyalats en els protocols de les 
campanyes i del control sistemàtic. 

h) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des de l’Agència 
Catalana del Consum, tramitant-les d’acord amb les instruccions assenyalades per a cadascuna 
d’elles. 

i) Preparació i realització, quan convingui, de sessions d’informació, formació i educació sobre temes 
relacionats amb consum amb Ajuntaments, associacions de consumidors, gremis, associacions o 
federacions de comerciants o empreses prestadores de serveis i centres educatius de la comarca, en 
coordinació amb els Serveis Territorials de Comerç, Turisme i Consum de la seva demarcació i/o la 
unitat central de l’Agència Catalana del Consum a fi de difondre millor la política de consum de la 
Generalitat de Catalunya “

A tal efecte, es desprèn del propi conveni que el lloc de treball que ocupa un tècnic que realitza les funcions de 
consum, pot estar obert tant a A1 (titulació superior), com a A2 (titulació mitjana), i, per tant, avala la possibilitat 
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que organitzativament ha emprès el Consell Comarcal de la Selva, al qualificar el lloc de treball com a “Tècnic 
d’Atenció a les Persones” (A1/A2), que queda configurat com un lloc d’Administració especial, escala tant 
tècnica com serveis especials i classe superior/mitja o comeses especials. 

Aquesta adscripció indistinta d’un lloc de treball polivalent com aquest, respon a que en el nostre dret (art. 15.2 
de la Llei 30/1984), la norma general és l’adscripció indistinta, mentre que l’adscripció única a un grup/escala 
de classificació ha de respondre a qüestions concretes vinculades a la naturalesa i funcions del lloc de treball 
en qüestió. És a dir, caldria justificar el perquè un determinat lloc, només pot ésser desenvolupat per ocupants 
d’una determinada classificació, quan en aquest cas, aquest lloc de treball tal i com es configura, podria ser 
proveït de diverses maneres. 

I, d’altra banda cal recalcar, que les funcions descrites al conveni són funcions englobades dins les tasques 
dels tècnics definides a la fitxa del lloc de treball aprovada pel que respecte al “Tècnic d’Atenció a les 
Persones”, que recullen de forma àmplia i general totes les funcions concretes que s’especifiquen al conveni. 

D’acord amb l’anterior, i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de llocs de 
treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc.), el Consell Comarcal ha determinat la 
conveniència d’incloure a la seva RLT, un lloc de treball denominat “Tècnic d’Atenció a les Persones” amb les 
següents funcions: 

“Col·labora en el disseny, planificació i desenvolupament d’activitats dins dels àmbits inclosos al Departament 
d’Atenció a les Persones sota la supervisió del seu superior jeràrquic; dóna suport tècnic especialitzat dins del 
seu àmbit competencial; col·labora amb els altres tècnics en la redacció de projectes, l'emissió d'informes, i en 
totes les tasques relacionades amb el seu àmbit competencial; redacta informes, memòries i emet certificacions 
dintre del seu àmbit; fa comprovacions; atén i informa al públic en matèries de la seva competència; realitza 
expedients complexos relacionats amb la gestió del departament; s’encarrega de la justificació de subvencions; 
col·labora en l’assessorament a la resta de departaments en aquells temes de la seva competència, així com 
aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors”.

Entenem que aquesta polivalència en el lloc de treball és beneficiósa tant per la Institució com per la 
treballadora, i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a les necessitats canviants de la nostra 
societat, alhora que respecta la normativa vigent en matèria de Relació de Llocs de Treball i la seva valoració.

En quant a la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal recordar que el Manual de Valoració de Llocs 
de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració efectuada als llocs de treball del Consell 
Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, 
pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local. 

Aquests factors són:

1. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

2. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

3. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària
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4. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de 
valoració), queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en 
general, les especials característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la 
Selva, resultant obvi que cada lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, 
el que no pot suposar la individualització dels llocs de treball.

Respecte als seus comentaris sobre la informació aportada pel comitè d’empresa, cal aclarir que l’únic canal 
formal d’informació pel qual podem respondre és el que s’ha seguit des de la pròpia Institució, no 
tenint coneixement de les informacions que des del Comitè d’empresa (o altres ents), s’hagin transmès.

En aquest sentit, en tot moment s’ha treballat en base a la transparència i la difusió d’informació als/ a les 
treballadors/es, havent-se mantingut, més enllà dels tràmits legalment exigibles, diverses reunions informatives 
amb tot el personal del Consell Comarcal de la Selva, així com amb tots els/les treballadors/res que ho han 
sol·licitat en particular, com és el seu cas.

Respecte als seus comentaris sobre el procés d’aprovació de la Relació de llocs, cal deixar constància que el 
Consell ha seguit totes les passes formals necessàries i previstes a les normes per a l’aprovació formal 
de la seva Relació de Llocs de treball, incloent la participació dels/ de les treballadors/es mitjançant 
qüestionaris, la realització d’entrevistes individualitzades a diversos llocs de comandament, la negociació 
formal amb la representació legal dels treballadors, l’aprovació provisional de la Relació de Llocs, l’obertura 
d’un període d’exposició pública, la notificació als interessats/des, la resposta a les al·legacions presentades, 
etc..

En darrer terme, respecte a les seves peticions  sobre la taula de valoració dels llocs, els dubtes que es 
generen sobre el càlcul de les retribucions, l’assignació dels nous complements de destinació, etc. la 
Corporació queda a la seva disposició per a resoldre les qüestions que, en l’àmbit de l’impacte individual de 
l’aplicació de la Relació de llocs, es puguin suscitar.

2) S.R.A., registre d’entrada núm. 1791, de 5 de maig.

Respecte a la seva aportació sobre les especials funcions i responsabilitats assumides en el lloc de treball de 
“Pedagog/a”, adscrita actualment a l’EAIA, cal recordar les funcions assignades als Pedagogs/gues dins dels 
equips de treball dels EAIA, segons el “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la 
infància i l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada” i que són les següents:

 Coneix la xarxa de recursos educatius existent en el medi del nen/a.

 Informa i analitza, des de la vessant pedagògica, sobre el model educatiu de la família i sobre la 
situació personal i social del noi/a; posa èmfasi en les potencialitats educatives i els aprenentatges 
socials. Es basa en les pròpies exploracions i en les que puguin aportar d’altres professionals.

 Analitza el procés educatiu seguit pel nen contemplant el desenvolupament dels seus aprenentatges i 
habilitats adquirides, tant pel que fa a hàbits com a capacitats relacionals i aprenentatges escolars i 
assenyala les possibles dificultats.

 Informa sobre les necessitats educatives de l’infant a l‘àmbit escolar, suport extraescolar, educació 
especialitzada, lleure i pre-laboral.

 Orienta el projecte educatiu que es portarà a terme amb el noi/a, i proporciona pautes educatives a la 
família.
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 Vetlla per l’adequat seguiment i coordinació de les intervencions educatives i en fa el seguiment dels 
casos que li són encomanats.

 Assessora des de la seva perspectiva professional a serveis i institucions que intervinguin en una 
situació concreta del noi/a i elabora estratègies d’informació i sensibilització sobre aspectes educatius 
de caràcter comunitari.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació i descripció 
dels llocs de treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), considerem que totes 
aquestes funcions assignades per part de la EAIA, al lloc de treball de Pedagog/a, queden recollides en 
la fitxa descriptiva del lloc de treball que el Consell Comarcal de la Selva ha previst pel referit lloc de 
treball, a més d’altres que poden també ser competència dels Pedagogs assignats als serveis socials bàsics o 
a altres àmbits de la Institució:

“Realitza les funcions pròpies que li corresponen d’acord amb la titulació exigida en el lloc de treball, entre d’altres: 
porta a terme tasques d’exploració, planificació, disseny, seguiment, avaluació i supervisió pedagògica; 
desenvolupa proves específiques i entrevistes diagnòstiques; analitza el context dels usuaris i les seves 
capacitats i característiques; realitza avaluacions dels usuaris i valora les actuacions aplicades; participa en la 
mediació de conflictes i desequilibris en processos d’ensenyament i aprenentatge; impulsa el desenvolupament 
d’habilitats, aptituds i actituds pel creixement harmònic dels usuaris; participa en l’orientació educativa i laboral 
dels alumnes; elabora informes, dictàmens, peritatges, projectes, memòries, programacions i altres documents 
relacionats amb l’àmbit educatiu, intel·lectual, social i emocional dels nens/nes; elabora i aplica programes 
educatius individuals; dissenya i implementa polítiques de prevenció; informa, assessora, orienta i atén als 
usuaris, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.”

Aquest criteri de definició de funcions generals, en lloc de tasques específiques, així com definició de llocs 
polivalents i transversals en lloc de llocs individualitzats i especialitzats, va en línea d’allò que estableix el 
Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA) en el seu “Document de bases del servei dels 
equips d’atenció a la infància i a l’adolescència”:

“S’entén que cada Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) pot tenir una distribució 
interna de funcions diferents i, per tant, cada Ens local que té delegada la gestió de l’EAIA en matèria 
d’infància organitzarà els seus equips i els seus professionals de la manera que valori més idònia per 
assolir els seus objectius i donar resposta a tots els casos, tant els preferencials com els ordinaris”

I també amb allò que s’estableix al “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància 
i l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada”:

“Les realitats socials dels diferents territoris condicionen característiques específiques en les 
intervencions dels equips que, no obstant, han de disposar d’un marc comú coordinador i homogeneïtzador 
de les actuacions professionals.

La perspectiva del temps que permet l’experiència d’aquests anys de funcionament ha contribuït a 
l’assentament de criteris, a plantejar abordatges adequats a situacions cada vegada més complexes i difícils, i 
en tot cas a refermar de nou que les intervencions siguin, des de l’avaluació al posterior seguiment, el més 
integradores i globalitzadores possible. Fet que comporta també una especial flexibilitat dels 
professionals”

És a dir, es reconeix el fet que cada entitat local organitzi els seus equips i els professionals de manera que es 
pugui respondre millor a les necessitats i adequar-se als recursos existents, a més de requerir la flexibilitat dels 
professionals davant les necessitats canviants, el que és incompatible amb la individualització i excessiva 
especialització dels llocs de treball.

Respecte a la proposta que presenta la treballadora de valoració del lloc de treball de Pedagog/a, passant dels 
440 punts assignats al lloc a 1200 punts, cal deixar constància dels següents fets:

 La treballadora proposa un increment en la puntuació d’aproximadament un 300%.
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 Del total de 65 llocs existents a la RLLT del Consell Comarcal de la Selva, només 3 llocs 
(interventor/a, secretari/a i gerent), quedarien per sobre dels 1200 punts, que proposa la treballadora. 

 La proposta plantejada implicaria una puntuació per sobre de tota l’estructura de comandament del 
Consell Comarcal de la Selva.

 Els 440 punts assignats al lloc de Pedagog/a a la Valoració de llocs, respon a un criteri d’equitat 
interna, doncs està en la mateixa línea que la resta de tècnics de la institució: Arquitecte/a (A1): 460 
punts, Tècnic/a d’arxiu (A1): 440 punts, Psicòleg/a (A1): 440 punts, Educador/a social (A2): 380 punts, 
Treballador/a social (A2): 380 punts, Cap de la Unitat de Serveis Socials Bàsics/Especialitzats 
(A1/A2): 649 punts...

 A més, cal posar de manifest que el caràcter específic d’actuació dels serveis socials especialitzats, es 
contraposa amb el caràcter generalista dels serveis socials bàsics, que els hi suposa uns 
coneixements més amplis i diversos sobre tot el global de problemàtiques socials existents, fet pel 
qual, ambdós tipus de professionals tenen una complexitat i dificultat associada que no justifica una 
diferent puntuació segons s’adscriguin a un o altre servei.

En suma, el contingut de la proposta de puntuació presentada per la treballadora resulta contrària a la 
valoració presentada per Consultors de Gestió Pública en tant suposa una interpretació alternativa del 
manual de valoració i de la graduació dels seus factors, seguint criteris diferents als utilitzats per a la 
resta de llocs. La seva acceptació suposaria la necessitat de revisar tots els llocs de treball valorats, 
doncs significaria la utilització de nous criteris per a l'assignació de puntuacions. En conseqüència, es 
proposa no variar el valor assignat al lloc de treball en qüestió.

Respecte a les seves aportacions sobre la plaça que la treballadora té en propietat i el procés de selecció en el 
qual la Sra. Riera va participar, creiem que s’estan confonent, per part de l’al·legant, els conceptes 
substancialment diferents de plaça i lloc de treball. En aquest sentit, rere l’aprovació definitiva de la RLLT, 
la seva plaça, no ha patit cap modificació. Com ja vostè deu saber, la plaça és l'element organitzatiu al que 
l'empleat/da públic/da accedeix quan ingressa en l'Administració, mitjançant els sistemes d’oposició o concurs-
oposició, es classifica en funció del nivell de titulació exigit i per definició no tenen assignades funcions ni 
tasques. La plaça suposa un dret inviolable del/ de la treballador/a. Per tant, és cert que vostè ocupa una plaça 
en propietat i reiterem que aquesta, no ha patit cap modificació.

Ara bé, en relació al lloc de treball de “Pedagog/a” (o qualsevol altre dels inclosos a la RLLT), es recorda que, 
el lloc de treball és l'element que permet l'organització del treball i amb això l'estructuració de l'organització. És 
en el lloc on es concreta el contingut de responsabilitats, tasques assignades al seu ocupant i 
característiques essencials del mateix i que, per definició, poden modificar-se en el temps per a la seva 
adaptació als serveis prestats per l'Administració i la seva evolució. 

3) J.M.P., registre d’entrada núm. 1801, de 5 de maig.

La Relació de Llocs de treball (RLLT) és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques per 
determinar les característiques dels seus llocs de treball. 

Aquest instrument, està regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic:

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics”.

És a dir, és obligació de totes les administracions públiques disposar d’una relació amb tots els llocs de treball 
de la seva Institució, llur aprovació és competència del Ple de la Corporació, i que respon a criteris 
organitzatius.
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A més, cal tornar a recordar al treballador que la determinació de la complexitat de les funcions i les tasques 
dels diferents llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que en cada 
Administració Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a les 
Administracions Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).

Ara bé, és cert que en quant a les tasques pròpies de Serveis Socials, cal tenir present la Llei de Serveis 
Socials 12/2007.

Aquesta norma estructura, al seu article 15, el sistema públic de serveis socials en serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitzats, definint de forma clara les funcions d’ambdós tipus de serveis.

Així, els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Se’ls hi atribueixen les següents funcions:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent 
en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de 
la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha 
menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i 
la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació 
de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i 
residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li 
siguin atribuïdes.
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p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes 
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per 
causes judicials.

En quant als serveis socials especialitzats, tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents 
informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema, 
essent les seves funcions, les següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que 
no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de 
derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses 
pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de 
competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb 
el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de 
millorament.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de 
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
especialitzats.

Respecte això, destaca el caràcter més especialitzat i concret d’actuació dins de les funcions dels serveis 
socials especialitzats, sense que aquesta especialització en les funcions, requereixi, al menys 
normativament, d’un equip de treball de perfils diferenciats respecte als professionals que conformen 
els serveis socials bàsics.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de 
llocs de treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), no considerem que 
existeixi un motiu justificat suficient com per separar els llocs de treball d’“Educador/a social dels 
serveis socials bàsics” i “Educador/a social dels serveis socials especialitzats”, demanda que s’extreu 
dels arguments exposats pel treballador.

En aquest sentit, cal recordar que dins de les funcions assignades al lloc de treball al que  s’adscriu el 
treballador; “Educador/a social”, queden recollides de forma àmplia i general totes les funcions concretes que 
normativament s’assignen tant als serveis socials bàsics i als serveis socials especialitzats, el que no limita per 
tant l’assignació a un o altre equip, d’acord amb les necessitats i els recursos en els diferents moments 
temporals.

“Realitza les funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres: assessora, orienta i informa als 
usuaris sobre els serveis socioeducatius que presta la institució; segueix, coordina, desenvolupa i executa 
programes socioeducatius; detecta i preveu situacions de risc social o exclusió que afectin persones, famílies i 
grups socials; realitza entrevistes i visites domiciliàries; atén, analitza i intervé en les necessitats i demandes 
socioeducatives en casos individuals, familiars i col·lectius; analitza i avalua els casos a través de la informació 
recollida i provinent dels diversos serveis; realitza un seguiment dels casos i els deriva al servei especialitzat en 
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cas necessari; aplica protocols específics pels col·lectius més vulnerables en cas d’urgència; col·labora en la 
resolució de conflictes; realitza activitats preventives; atén als usuaris presencial o telefònicament; prepara 
informes i tramita expedients en relació als usuaris que utilitzen el servei, redacta memòries d'activitats, 
estadístiques, documents i informes relatius al seu àmbit competencial, gestiona i tramita ajuts amb altres 
Institucions; registra dades, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels 
seus superiors”.

Entenem que aquesta polivalència en el lloc de treball d’Educador/a social és beneficiós tant per la Institució 
com pel treballador i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a les necessitats canviants de la 
nostra societat, a l’hora que respecta la normativa vigent en quant a l’estructura dels serveis socials.

Aquesta argumentació va en línea d’allò que estableix el Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(SEAIA) en el seu “Document de bases del servei dels equips d’atenció a la infància i a l’adolescència”:

“S’entén que cada Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) pot tenir una distribució 
interna de funcions diferents i, per tant, cada Ens local que té delegada la gestió de l’EAIA en matèria d’infància 
organitzarà els seus equips i els seus professionals de la manera que valori més idònia per assolir els seus 
objectius i donar resposta a tots els casos, tant els preferencials com els ordinaris”

I també amb allò que s’estableix al “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància 
i l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada”:

“Les realitats socials dels diferents territoris condicionen característiques específiques en les 
intervencions dels equips que, no obstant, han de disposar d’un marc comú coordinador i homogeneïtzador 
de les actuacions professionals.

La perspectiva del temps que permet l’experiència d’aquests anys de funcionament ha contribuït a 
l’assentament de criteris, a plantejar abordatges adequats a situacions cada vegada més complexes i difícils, i 
en tot cas a refermar de nou que les intervencions siguin, des de l’avaluació al posterior seguiment, el més 
integradores i globalitzadores possible. Fet que comporta també una especial flexibilitat dels 
professionals”

És a dir, es reconeix el fet que cada entitat local organitzi els seus equips i els professionals de manera que es 
pugui respondre millor a les necessitats i adequar-se als recursos existents, a més de requerir la flexibilitat dels 
professionals davant les necessitats canviats, el que és incompatible amb la individualització i excessiva 
especialització dels llocs de treball.

Respecte al que argumenta el treballador sobre la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal recordar 
que el Manual de Valoració de Llocs de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració 
efectuada als llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 
4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local

Aquests factors són:

5. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

6. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

7. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
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 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària

8. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de valoració), 
queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en general, les especials 
característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la Selva, resultant obvi que cada 
lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, el que no pot suposar la 
individualització dels llocs de treball.

A més, cal posar de manifest que el caràcter específic d’actuació dels serveis socials especialitzats, es 
contraposa amb el caràcter generalista dels serveis socials bàsics, que els hi suposa uns 
coneixements més amplis i diversos sobre tot el global de problemàtiques socials existents, fet pel 
qual, ambdós tipus de professionals tenen una complexitat i dificultat associada que no justifica una 
diferent puntuació segons s’adscriguin a un o altre servei.

En relació al que exposa el treballador sobre les funcions que s’atribueixen de forma genèrica a les places 
englobades dins l’escala tècnica superior i mitja de l’administració especial, considerem que el treballador està 
confonent els conceptes substancialment diferents de plaça i lloc de treball. En aquest sentit, rere l’aprovació 
definitiva de la RLLT, la seva plaça, no ha patit cap modificació i la única informació que s’aporta a la Relació 
de Llocs de treball respecte a les places, és la d’aquelles que poden ocupar els diversos llocs de treball.

Com ja vostè deu saber, la plaça és l'element organitzatiu al que l'empleat/da públic/da accedeix quan ingressa 
en l'Administració, mitjançant els sistemes d’oposició o concurs-oposició, es classifica en funció del nivell de 
titulació exigit i per definició no tenen assignades funcions ni tasques concretes, més enllà de la generalitat que 
es recull al decret 214/1990, al Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i al Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat.

Aquestes normes, posen de manifest les principals diferències entre les places de l’administració general (la 
realització de les funcions comunes a la tramitació dels expedients i l’exercici de l’activitat administrativa en 
general) i les classificades a l’administració especial (correspon als funcionaris integrats en aquesta escala la 
realització de les funcions que requereixen un títol acadèmic que habiliti per a l’exercici propi d’una carrera o 
professió, o la realització de funcions específiques fonamentalment no administratives per a les quals no 
s’exigeixi una titulació única).

A més, en tractar-se de la plaça d’educador/a social, que té vinculada una titulació concreta i determinada 
(abans diplomatura), així com unes competències úniques, no existeix cap altra possible classificació que no 
sigui la de Tècnic Mitjà, Administració Especial: els corresponen la realització d’activitats de col·laboració en les 
funcions atribuïdes als titulats superiors de l’apartat anterior. 

Posteriorment, serà la Relació de llocs de treball, l’encarregada de definir les especials característiques del lloc 
de treball que concretament s’ocupi.

En suma, es proposa la no modificació de la valoració del lloc de treball d’Educador/a social, doncs no 
s’han aportat motius justificatius suficients que no hagin estat valorats prèviament.

4) J.P.G., registre d’entrada núm. 1806, de 5 de maig.

La Relació de Llocs de treball (RLLT) és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques per 
determinar les característiques dels seus llocs de treball. 
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Aquest instrument, està regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic:

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics”.

És a dir, és obligació de totes les administracions públiques disposar d’una relació amb tots els llocs de treball 
de la seva institució, llur aprovació és competència del Ple de la Corporació, i que respon a criteris 
organitzatius.

Cal tornar a recordar al treballador, allò que ja es va posar de manifest en la resposta a les seves al·legacions 
presentades en data 16/02/2016: que la determinació de la  complexitat de les funcions i les tasques dels 
diferents llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que en cada 
Administració Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a les 
Administracions Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).

Ara bé, és cert que en quant a les tasques pròpies de Serveis Socials, cal tenir present la Llei de Serveis 
Socials 12/2007.

Aquesta norma estructura, al seu article 15, el sistema públic de serveis socials en serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitzats, definint de forma clara les funcions d’ambdós tipus de serveis.

Així, els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Se’ls hi atribueixen les següents funcions:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent 
en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de 
la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha 
menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i 
la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació 
de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i 
residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
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m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li 
siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes 
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per 
causes judicials.

En quant als serveis socials especialitzats, tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents 
informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema, 
essent les seves funcions, les següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que 
no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de 
derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses 
pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de 
competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb 
el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de 
millorament.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de 
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
especialitzats.

Respecte això, destaca el caràcter més especialitzat i concret d’actuació dins de les funcions dels serveis 
socials especialitzats, sense que aquesta especialització en les funcions, requereixi, almenys 
normativament, d’un equip de treball de perfils diferenciats respecte als professionals que conformen 
els serveis socials bàsics.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de 
llocs de treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), no considerem que 
existeixi un motiu justificat suficient com per separar els llocs de treball de “Treballador/a social dels 
serveis socials bàsics” i “Treballador/a social dels serveis socials especialitzats”, demanda que s’extreu 
dels arguments exposats pel treballador.

En aquest sentit, cal recordar que dins de les funcions assignades al lloc de treball al que  s’adscriu el 
treballador; “Treballador/a social”, queden recollides de forma àmplia i general totes les funcions concretes que 
normativament s’assignen tant als serveis socials bàsics i als serveis socials especialitzats, el que no limita per 
tant l’assignació a un o altre equip, d’acord amb les necessitats i els recursos en els diferents moments 
temporals.
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Aquest fet es posa de manifest, al analitzar les funcions assignades als Treballadors/es socials dins dels equips 
de treball dels EAIA, segons el “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada” i que són les següents:

 Coneix i analitza el medi físic en el que es desenvolupen els noi/es: zona, barri, habitatge, tipus de 
població, etc.

 Té coneixement complet dels recursos socials disponibles a cada sector.

 Assegura el coneixement complet de la xarxa familiar i de les correctes i exhaustives dades censals 
dels membres de la família.

 Aporta i analitza la informació referent a la integració de la família en el seu barri, i sobre la funció 
d’aquest medi social com a contenció pels noi/es i les famílies, i de les disfuncions socials que poden 
patir les famílies per qüestions de raça, ètnia, nacionalitat i trets culturals diferenciats.

 Analitza des de la seva vessant, la informació social provinent del SSAP, i altres serveis, ampliant la 
que calgui, mitjançant entrevistes, visites domiciliàries, contacte amb professionals, etc.

 Intervé amb les famílies, elabora hipòtesi sobre el funcionament familiar, valora les seves necessitats, i 
decideix sobre els recursos a aplicar en el medi socio-familiar.

 Garanteix l’adequat seguiment de l’evolució de cada família mentre estigui en curs un programa 
d’intervenció.

 Realitza i/o col·labora en la complementació dels informes sòciofamiliars.

Aquestes funcions queden recollides en la fitxa descriptiva del lloc de treball que el Consell Comarcal de la 
Selva ha previst pel lloc de treball de “Treballador/a social”:

“Realitza les funcions per a les quals l’habilita la seva titulació, entre d’altres: assessora, orienta i informa als 
usuaris sobre els serveis d’acció social que presta la institució; detecta i preveu situacions de risc social; 
gestiona i desenvolupa les accions socials, tals com el diagnòstic, les accions preventives, les intervencions 
tècniques, els programes, etc. que s’ofereixen a les persones amb necessitats socials del municipi; col·labora 
amb altres professionals que s’engloben dins dels serveis socials, com equips de transport, assistència a 
domicili, etc..; rep i analitza les demandes referents a les necessitats socials (adults, famílies, gent gran..) en 
l’atenció directa a l’usuari; atén als usuaris presencial o telefònicament; prepara informes i tramita expedients 
en relació als usuaris que utilitzen el servei, redacta memòries d'activitats, estadístiques, documents i informes 
relatius al seu àmbit competencial, gestiona i tramita ajuts amb altres Institucions; tramita els ajuts per a 
famílies amb necessitat especials; registra dades, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li 
siguin assignades pels seus superiors”

Entenem, a més, que aquesta polivalència en el lloc de treball de Treballador/a social és beneficiós tant per la 
Institució com pel treballador i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a les necessitats canviants 
de la nostra societat, a l’hora que respecte la normativa vigent en quant a l’estructura dels serveis socials.

Aquesta argumentació va en línea d’allò que estableix el Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i la 
Adolescència (SEAIA) en el seu “Document de bases del servei dels equips d’atenció a la infància i a 
l’adolescència”:

“S’entén que cada Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) pot tenir una distribució 
interna de funcions diferents i, per tant, cada Ens local que té delegada la gestió de l’EAIA en matèria d’infància 
organitzarà els seus equips i els seus professionals de la manera que valori més idònia per assolir els seus 
objectius i donar resposta a tots els casos, tant els preferencials com els ordinaris”

I també amb allò que s’estableix al “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància 
i l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada”:

“Les realitats socials dels diferents territoris condicionen característiques específiques en les 
intervencions dels equips que, no obstant, han de disposar d’un marc comú coordinador i homogeneïtzador 
de les actuacions professionals.

La perspectiva del temps que permet l’experiència d’aquests anys de funcionament ha contribuït a 
l’assentament de criteris, a plantejar abordatges adequats a situacions cada vegada més complexes i difícils, i 
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en tot cas a refermar de nou que les intervencions siguin, des de l’avaluació al posterior seguiment, el més 
integradores i globalitzadores possible. Fet que comporta també una especial flexibilitat dels 
professionals”

És a dir, es reconeix el fet que cada entitat local organitzi els seus equips i els professionals de manera que es 
pugui respondre millor a les necessitats i adequar-se als recursos existents, a més de requerir la flexibilitat dels 
professionals davant les necessitats canviats, el que és incompatible amb la individualització i excessiva 
especialització dels llocs de treball.

Respecte al que argumenta el treballador sobre la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal recordar 
que el Manual de Valoració de Llocs de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració 
efectuada als llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 
4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local

Aquests factors són:

9. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

10. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

11. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària

12. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de valoració), 
queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en general, les especials 
característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la Selva, resultant obvi que cada 
lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, el que no pot suposar la 
individualització dels llocs de treball.

A més, cal posar de manifest que el caràcter específic d’actuació dels serveis socials especialitzats, es 
contraposa amb el caràcter generalista dels serveis socials bàsics, que els hi suposa uns 
coneixements més amplis i diversos sobre tot el global de problemàtiques socials existents, fet pel 
qual, ambdós tipus de professionals tenen una complexitat i dificultat associada que no justifica una 
diferent puntuació segons s’adscriguin a un o altre servei.

En relació al que exposa el treballador sobre les funcions que s’atribueixen de forma genèrica a les places 
englobades dins l’escala tècnica superior i mitja de l’administració especial, considerem que el treballador està 
confonent els conceptes substancialment diferents de plaça i lloc de treball. En aquest sentit, rere l’aprovació 
definitiva de la RLLT, la seva plaça, no ha patit cap modificació i la única informació que s’aporta a la Relació 
de Llocs de treball respecte a les places, és la d’aquelles que poden ocupar els diversos llocs de treball.

Com ja vostè deu saber, la plaça és l'element organitzatiu al que l'empleat/da públic/da accedeix quan ingressa 
en l'Administració, mitjançant els sistemes d’oposició o concurs-oposició, es classifica en funció del nivell de 
titulació exigit i per definició no tenen assignades funcions ni tasques concretes, més enllà de la generalitat que 
es recull al decret 214/1990, al Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i al Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat.
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Aquestes normes, posen de manifest les principals diferències entre les places de l’administració general (la 
realització de les funcions comunes a la tramitació dels expedients i l’exercici de l’activitat administrativa en 
general) i les classificades a l’administració especial (correspon als funcionaris integrats en aquesta escala la 
realització de les funcions que requereixen un títol acadèmic que habiliti per a l’exercici propi d’una carrera o 
professió, o la realització de funcions específiques fonamentalment no administratives per a les quals no 
s’exigeixi una titulació única).

A més, en tractar-se de la plaça de treballador/a social, que té vinculada una titulació concreta i determinada 
(abans diplomatura), així com unes competències úniques, no existeix cap altra possible classificació que no 
sigui la de Tècnica Mitja, Administració Especial: els corresponen la realització d’activitats de col·laboració en 
les funcions atribuïdes als titulats superiors de l’apartat anterior. 

Posteriorment, serà la Relació de llocs de treball, l’encarregada de definir les especials característiques del lloc 
de treball que concretament s’ocupi.

En suma, es proposa la no modificació de la valoració del lloc de treball de Treballador/a social, doncs no s’han 
aportat motius justificatius suficients que no hagin estat valorats prèviament.

5) D.I.M., registre d’entrada núm. 1823, de 5 de maig.

La Relació de Llocs de treball (RLLT) és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques per 
determinar les característiques dels seus llocs de treball. 

Aquest instrument, està regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic:

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics”.

És a dir, és obligació de totes les administracions públiques el disposar d’una relació amb tots els llocs de 
treball de la seva institució, llur aprovació és competència del Ple de la Corporació, i que respon a criteris 
organitzatius.

Cal tornar a recordar a la treballadora, allò que ja es va posar de manifest en la resposta a les seves 
al·legacions presentades en data 16/02/2016: que la determinació de la  complexitat de les funcions i les 
tasques dels diferents llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que 
en cada Administració Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a 
les Administracions Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).

Ara bé, és cert que en quant a les tasques pròpies de Serveis Socials, cal tenir present la Llei de Serveis 
Socials 12/2007.

Aquesta norma estructura, al seu article 15, el sistema públic de serveis socials en serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitzats, definint de forma clara les funcions d’ambdós tipus de serveis.

Així, els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Se’ls hi atribueixen les següents funcions:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent 
en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de 
la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.
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e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha 
menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i 
la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació 
de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i 
residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li 
siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes 
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per 
causes judicials.

En quant als serveis socials especialitzats, tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents 
informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema, 
essent les seves funcions, les següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que 
no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de 
derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses 
pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de 
competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb 
el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de 
millorament.
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h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de 
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
especialitzats.

Respecte això, destaca el caràcter més especialitzat i concret d’actuació dins de les funcions dels serveis 
socials especialitzats, sense que aquesta especialització en les funcions, requereixi, almenys 
normativament, d’un equip de treball de perfils diferenciats respecte als professionals que conformen 
els serveis socials bàsics.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de 
llocs de treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), no considerem que 
existeixi un motiu justificat suficient com per separar els llocs de treball de “Psicòleg/a dels serveis 
socials bàsics” i “Psicòleg/a dels serveis socials especialitzats”, demanda que s’extreu dels arguments 
exposats per la treballadora.

En aquest sentit, cal recordar que dins de les funcions assignades al lloc de treball al que  s’adscriu la 
treballadora; “Psicòleg/a”, queden recollides de forma àmplia i general totes les funcions concretes que 
normativament s’assignen tant als serveis socials bàsics com als serveis socials especialitzats, el que no limita 
per tant l’assignació a un o altre equip, d’acord amb les necessitats i els recursos en els diferents moments 
temporals.

Aquest fet es posa de manifest, al analitzar les funcions assignades als Psicòlegs dins dels equips de treball 
dels EAIA, segons el “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada” i que són les següents:

 Informa sobre la situació personal i relacional de cada nen/nena i posa èmfasi en l’anàlisi dels vincles, 
basat en les pròpies exploracions i en les que puguin aportar d’altres professionals.

 Analitza l’estructura familiar i les dificultats de comunicació i relació, així com la integració i el 
sentiment de pertinença del noi/a dins del seu context familiar.

 Informa sobre les necessitats de suport terapèutic de caràcter psicològic o psico-social, així com sobre 
la derivació als serveis o institucions de salut mental, i en fa el seguiment.

 Identifica i diferencia les dificultats que neixen del comportament propi de la família en relació amb les 
característiques dels seus membres i del medi social i elabora un pla d’intervenció capaç de millorar la 
situació problema.

 Afavoreix el desenvolupament de la personalitat del noi/a i el seu procés de socialització.

 Quan sigui necessari col·labora i/o realitza intervencions en crisis i en fa el seguiment posterior.

 Assessora i orienta, quan sigui necessari, a d’altres professionals sobre les intervencions que 
requereixin una actuació especial relacionada amb la salut psíquica dels infants i/o les seves famílies.

Aquestes funcions queden recollides en la fitxa descriptiva del lloc de treball que el Consell Comarcal de la 
Selva ha previst pel lloc de treball de “Psicòleg/a”:

“Realitza les funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres: analitza situacions personals i 
grupals; realitza avaluacions i valoracions psicològiques; realitza proves i entrevistes; ofereix suport psicològic i 
atenció de forma individualitzada i grupal quan es requereixi, especialment en situacions de crisi o urgència; 
assessora i informa sobre els serveis de suport psicològic o terapèutic de caràcter psicològic o psicosocial  així 
com sobre les derivacions als serveis o institucions que correspongui; porta a terme el seguiment dels usuaris 
del servei; coopera i col·labora amb els diferents equips de serveis socials de la comarca i d’altres nivells 
d’administració o entitats que siguin convenients; planifica i desenvolupa programes específics; atén als usuaris 
presencial o telefònicament; prepara informes i tramita expedients en relació als usuaris que utilitzen el servei, 
redacta memòries d'activitats, estadístiques, documents i informes relatius al seu àmbit competencial, gestiona 
i tramita ajuts amb altres Institucions; registra dades, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li 
siguin assignades pels seus superiors.”



195

Entenem, a més, que aquesta polivalència en el lloc de treball de Psicòleg/a és beneficiós tant per la Institució 
com pel treballador/a i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a les necessitats canviants de la 
nostra societat, a l’hora que respecte la normativa vigent en quant a l’estructura dels serveis socials.

Aquesta argumentació va en línea d’allò que estableix el Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(SEAIA) en el seu “Document de bases del servei dels equips d’atenció a la infància i a l’adolescència”:

“S’entén que cada Servei d’Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) pot tenir una distribució 
interna de funcions diferents i, per tant, cada Ens local que té delegada la gestió de l’EAIA en matèria d’infància 
organitzarà els seus equips i els seus professionals de la manera que valori més idònia per assolir els seus 
objectius i donar resposta a tots els casos, tant els preferencials com els ordinaris”

I també amb allò que s’estableix al “Document marc – Directrius tècniques per als equips d’atenció a la infància 
i l’adolescència (EAIA) en relació amb l’atenció individualitzada”:

“Les realitats socials dels diferents territoris condicionen característiques especifiques en les 
intervencions dels equips que, no obstant, han de disposar d’un marc comú coordinador i homogeneïtzador 
de les actuacions professionals.

La perspectiva del temps que permet l’experiència d’aquests anys de funcionament ha contribuït a 
l’assentament de criteris, a plantejar abordatges adequats a situacions cada vegada més complexes i difícils, i 
en tot cas a refermar de nou que les intervencions siguin, des de l’avaluació al posterior seguiment, el més 
integradores i globalitzadores possible. Fet que comporta també una especial flexibilitat dels 
professionals”

És a dir, es reconeix el fet que cada entitat local organitzi els seus equips i els professionals de manera que es 
pugui respondre millor a les necessitats i adequar-se als recursos existents, a més de requerir la flexibilitat dels 
professionals davant les necessitats canviats, el que és incompatible amb la individualització i excessiva 
especialització dels llocs de treball.

Respecte al que argumenta la treballadora sobre la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal 
recordar que el Manual de Valoració de Llocs de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració 
efectuada als llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 
4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local

Aquests factors són:

13. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

14. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

15. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària

16. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de valoració), 
queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en general, les especials 
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característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la Selva, resultant obvi que cada 
lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, el que no pot suposar la 
individualització dels llocs de treball.

A més, cal posar de manifest que el caràcter específic d’actuació dels serveis socials especialitzats, es 
contraposa amb el caràcter generalista dels serveis socials bàsics, que els hi suposa uns 
coneixements més amplis i diversos sobre tot el global de problemàtiques socials existents, fet pel 
qual, ambdós tipus de professionals tenen una complexitat i dificultat associada que no justifica una 
diferent puntuació segons s’adscriguin a un o altre servei.

En relació al que exposa la treballadora sobre les funcions que s’atribueixen de forma genèrica a les places 
englobades dins l’escala tècnica superior de l’administració especial, considerem que la treballadora està 
confonent els conceptes substancialment diferents de plaça i lloc de treball. En aquest sentit, rere l’aprovació 
definitiva de la RLLT, la seva plaça, no ha patit cap modificació i la única informació que s’aporta a la Relació 
de Llocs de treball respecte a les places, és la d’aquelles que poden ocupar els diversos llocs de treball.

Com ja vostè deu saber, la plaça és l'element organitzatiu al que l'empleat/da públic/da accedeix quan ingressa 
en l'Administració, mitjançant els sistemes d’oposició o concurs-oposició, es classifica en funció del nivell de 
titulació exigit i per definició no tenen assignades funcions ni tasques concretes, més enllà de la generalitat que 
es recull al decret 214/1990, al Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i al Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat.

Aquestes normes, posen de manifest les principals diferències entre les places de l’administració general (la 
realització de les funcions comunes a la tramitació dels expedients i l’exercici de l’activitat administrativa en 
general) i les classificades a l’administració especial (correspon als funcionaris integrats en aquesta escala la 
realització de les funcions que requereixen un títol acadèmic que habiliti per a l’exercici propi d’una carrera o 
professió, o la realització de funcions específiques fonamentalment no administratives per a les quals no 
s’exigeixi una titulació única).

A més, en tractar-se de la plaça de psicòleg/a, que té vinculada una titulació concreta i determinada (abans 
llicenciatura), així com unes competències úniques, no existeix cap altra possible classificació que no sigui la 
de Tècnica Superior, Administració Especial: li corresponen les funcions d’estudi, proposta, control, execució i/o 
inspecció referides a les activitats tècniques derivades d’una determinada titulació acadèmica.

Posteriorment, serà la Relació de llocs de treball, l’encarregada de definir les especials característiques del lloc 
de treball que concretament s’ocupi.

En darrer terme, i respecte a la seva aportació sobre la nova regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari, cal 
tenir present la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’Octubre, General de Salut Pública, així 
com més concretament l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l'exercici 
de la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

En aquestes, s’estableix que correspon al Psicòleg General Sanitari, la realització de recerques, avaluacions i 
intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen 
en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una 
atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

En aquest sentit, els graduats/llicenciats en Psicologia, i que no disposin del màster en Psicologia General 
Sanitaria, únicament poden exercir com psicòlegs, realitzant aquelles activitats professionals que no impliquin 
valorar o intervenir en aspectes propis de la salut.

Davant d’això, i una vegada analitzades les funcions assignades i desenvolupades pel lloc de treball de 
Psicòleg/a en el context del Consell Comarcal, no considerem que sigui necessari estar en disposició 
d’aquesta titulació per a l’exercici de les funcions descrites.

D’altra banda, respecte a l’especialitat en Psicologia Clínica a la que es refereix l’al·legant, cal recordar que és 
el Reial Decret 2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es crea i es regula el títol oficial de Psicòleg 
Especialista en Psicologia Clínica, on es determina:

“Aquest títol d'Especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura, serà necessari per utilitzar de manera 
expressa la denominació de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica i per ocupar llocs de treball en 
establiments o institucions públiques o privades
amb tal denominació.
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2. Per obtenir el títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica es requereix:

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Psicologia o d'algun dels títols universitaris oficials espanyols 
legalment homologats o declarats equivalents a ell, o haver obtingut del Ministeri d'Educació i Cultura, 
conforme a la legislació aplicable, el reconeixement o homologació de títol estranger equivalent al mateix.

b) Haver realitzat íntegrament la formació en l'especialitat conformement als programes que es determinin, en 
els quals estaran clarament especificats i quantificats els seus continguts.

c) Haver superat les avaluacions que s'estableixin.

3. El sistema de formació per a l'obtenció del títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica serà el de 
residència en centres sanitaris i unitats docents acreditades per a la formació en l'especialitat”

És a dir, el títol d’especialista en psicologia clínica queda reservat a aquells titulats que hagin realitzat la 
formació sanitària especialitzada en una plaça de psicòleg intern resident (PIR) o per un procés de sol·licitud, 
d’acord amb allò previst a les disposicions transitòries per a aquells que ja exercien abans de la creació del 
mateix (abans de 1998).

En qualsevol cas, i a banda de clarificar els conceptes mencionats per l’al·legant, el Consell Comarcal 
vol posar de manifest que les funcions assignades al lloc de treball de Psicòleg, no requereixen d’estar 
en disposició del títol de psicòleg especialista en psicologia clínica, doncs no és objecte del lloc el 
realitzar avaluacions, tractaments ni intervencions en l’àmbit de la salut mental.

En darrer terme, tornem a recordar que en la Relació de Llocs de treball s’expressen els requeriments 
necessaris per a desenvolupar els llocs de treball, d’acord amb les competències i funcions assignades i no es 
valoren en aquest instrument, els requisits personals dels ocupants actuals, fet pel qual, no es pot tenir en 
consideració la titulació en educació social que l’al.legant afirma disposar ni tampoc l’especialització clínica que 
menciona.

En suma, es proposa la no modificació del lloc de treball de “Psicòleg/a” a la Relació de llocs de treball, ni 
tampoc de la seva respectiva valoració, doncs no s’han aportat motius justificatius suficients que no hagin estat 
analitzats i valorats prèviament.

6) L.V.F., registre d’entrada núm. 1824, de 5 de maig.

La Relació de Llocs de treball (RLLT) és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques per 
determinar les característiques dels seus llocs de treball. 

Aquest instrument, està regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic:

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics”.

És a dir, és obligació de totes les administracions públiques el disposar d’una relació amb tots els llocs de 
treball de la seva institució, llur aprovació és competència del Ple de la Corporació, i que respon a criteris 
organitzatius.

Cal tornar a recordar a la treballadora, allò que ja es va posar de manifest en la resposta a les seves 
al·legacions presentades en data 16/02/2016: que la determinació de la  complexitat de les funcions i les 
tasques dels diferents llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que 
en cada Administració Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a 
les Administracions Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).

Ara bé, és cert que en quant a les tasques pròpies de Serveis Socials, cal tenir present la Llei de Serveis 
Socials 12/2007.

Aquesta norma estructura, al seu article 15, el sistema públic de serveis socials en serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitzats, definint de forma clara les funcions d’ambdós tipus de serveis.
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Així, els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Se’ls hi atribueixen les següents funcions:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent 
en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de 
la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha 
menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i 
la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació 
de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i 
residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li 
siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes 
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per 
causes judicials.

En quant als serveis socials especialitzats, tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents 
informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema, 
essent les seves funcions, les següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.
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b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que 
no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de 
derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses 
pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de 
competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb 
el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de 
millorament.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de 
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
especialitzats.

Dins d’aquests serveis especialitzats, és on s’inclouen els diversos contractes programa que actualment 
desenvolupa el Consell Comarcal de la Selva, tal com SIFE, SIAD, etc..

Respecte això, és evident i necessari el caràcter més especialitzat i concret d’actuació dins de les funcions 
adscrites a aquesta programes, sense que aquesta especialització en les funcions, requereixi, al menys 
normativament, d’un equip de treball de perfils diferenciats respecte als professionals que conformen 
la resta de programes o respecte dels professionals dels serveis socials bàsics.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de llocs de 
treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), la Institució ha determinat la conveniència 
d’incloure a la seva RLT, un lloc de treball denominat “Tècnic/a de desenvolupament de projectes”, amb les 
següents funcions:

“Col·labora en el disseny, planificació i desenvolupament de projectes propis de Serveis Socials; presta el seu 
suport tècnic especialitzat dins del seu àmbit competencial; col·labora amb els altres tècnics en el 
desenvolupament d’activitats, l'emissió d'informes i avaluacions i en totes les tasques relacionades amb el seu 
àmbit competencial;  redacta informes, memòries i emet certificacions dintre del seu àmbit; fa comprovacions; 
atén i informa als usuaris en matèries de la seva competència; realitza expedients complexos relacionats amb 
la gestió del departament; planifica i dinamitza projectes de sensibilització i de formació per a col·lectius 
específics; col·labora en l’assessorament dins del propi àmbit i amb la resta de departaments en aquells temes 
de la seva competència, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus 
superiors”.

Quedant configurat com un lloc a proveir de forma indistinta per personal funcionari del grup A1/A2, de 
l’Administració especial, escala tant tècnica com serveis especials i classe superior/mitja o comeses especials.

Aquesta adscripció indistinta d’un lloc de treball polivalent com aquest, respon a què per desenvolupar certs 
programes dins de l’àmbit de benestar, a vegades no cal una única i concreta titulació, sinó que existeix un 
ventall més ampli de places que es podrien adscriure en aquell lloc de treball, depenent en cada moment de les 
necessitats específiques del projecte a desenvolupar.

Entenem, a més, que aquesta polivalència en el lloc de treball de Tècnic/a de desenvolupament de projectes és 
beneficiós tant per la Institució com pel treballador/a i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a 
les necessitats canviants de la nostra societat, a l’hora que respecte la normativa vigent en quant a l’estructura 
dels serveis socials.

D’aquesta forma, un treballador/a adscrit al lloc de treball de Tècnic/a de desenvolupament de projectes, 
podria, d’acord amb el seu perfil professional, adscriure’s de forma indistinta als diversos projectes que en cada 
moment es vulguin desenvolupar, sense que això suposo la mobilitat a un altre lloc de treball o inclús la 
modificació de la pròpia Relació de llocs de treball.
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Respecte al que argumenta la treballadora sobre la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal 
recordar que el Manual de Valoració de Llocs de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració 
efectuada als llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 
4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local

Aquests factors són:

17. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

18. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

19. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària

20. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de 
valoració), queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en 
general, les especials característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la 
Selva, resultant obvi que cada lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, 
el que no pot suposar la individualització dels llocs de treball.

En darrer terme, i respecte a la seva aportació sobre la nova regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari, cal 
tenir present la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’Octubre, General de Salut Pública, així 
com més concretament l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l'exercici 
de la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

En aquestes, s’estableix que correspon al Psicòleg General Sanitari, la realització de recerques, avaluacions i 
intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen 
en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una 
atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

En aquest sentit, els graduats/llicenciats en Psicologia, i que no disposin del màster en Psicologia General 
Sanitària, únicament poden exercir com psicòlegs, realitzant aquelles activitats professionals que no impliquin 
valorar o intervenir en aspectes propis de la salut.

Davant d’això, i una vegada analitzades les funcions assignades i desenvolupades pel lloc de treball de 
Psicòleg/a en el context del Consell Comarcal, no considerem que sigui necessari estar en disposició 
d’aquesta titulació per a l’exercici de les funcions descrites.

D’altra banda, respecte a l’especialitat en Psicologia Clínica a la que es refereix l’al·legant, cal recordar que és 
el Reial Decret 2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es crea i es regula el títol oficial de Psicòleg 
Especialista en Psicologia Clínica, on es determina:

“Aquest títol d'Especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura, serà necessari per utilitzar de manera 
expressa la denominació de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica i per ocupar llocs de treball en 
establiments o institucions públiques o privades
amb tal denominació.
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2. Per obtenir el títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica es requereix:

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Psicologia o d'algun dels títols universitaris oficials espanyols 
legalment homologats o declarats equivalents a ell, o haver obtingut del Ministeri d'Educació i Cultura, 
conforme a la legislació aplicable, el reconeixement o homologació de títol estranger equivalent al mateix.

b) Haver realitzat íntegrament la formació en l'especialitat conformement als programes que es determinin, en 
els quals estaran clarament especificats i quantificats els seus continguts.

c) Haver superat les avaluacions que s'estableixin.

3. El sistema de formació per a l'obtenció del títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica serà el de 
residència en centres sanitaris i unitats docents acreditades per a la formació en l'especialitat”

És a dir, el títol d’especialista en psicologia clínica queda reservat a aquells titulats que hagin realitzat la 
formació sanitària especialitzada en una plaça de psicòleg intern resident (PIR) o per un procés de sol·licitud, 
d’acord amb allò previst a les disposicions transitòries per a aquells que ja exercien abans de la creació del 
mateix (abans de 1998).

En qualsevol cas, i a banda de clarificar els conceptes mencionats per l’al·legant, el Consell Comarcal vol posar 
de manifest que les funcions assignades al lloc de treball de Psicòleg o a qualsevol altre lloc de treball de la 
Institució, no requereixen d’estar en disposició del títol de psicòleg especialista en psicologia clínica, doncs no 
és objecte del lloc el realitzar avaluacions, tractaments ni intervencions en l’àmbit de la salut mental.

En suma, es proposa la no modificació del lloc de treball de “Tècnic/a de desenvolupament de projectes” a la 
Relació de llocs de treball, ni tampoc de la seva respectiva valoració, doncs no s’han aportat motius justificatius 
suficients que no hagin estat analitzats i valorats prèviament.

7) E.M.M., registre d’entrada núm. 1845, de 6 de maig.

La Relació de Llocs de treball (RLLT) és l'instrument organitzatiu de les Administracions Públiques per 
determinar les característiques dels seus llocs de treball. 

Aquest instrument, està regulat a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic:

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics”.

És a dir, és obligació de totes les administracions públiques el disposar d’una relació amb tots els llocs de 
treball de la seva institució, llur aprovació és competència del Ple de la Corporació, i que respon a criteris 
organitzatius.

Cal tornar a recordar a la treballadora, allò que ja es va posar de manifest en la resposta a les seves 
al·legacions presentades en data 16/02/2016: que la determinació de la  complexitat de les funcions i les 
tasques dels diferents llocs de treball, així com dels seus requeriments, és una competència dels Òrgans que 
en cada Administració Pública la tinguin atribuïda, emmarcada en la potestat d'autoorganització reconeguda a 
les Administracions Locals (art. 72 de RDL 5/2015 de 30 d’Octubre).

Ara bé, és cert que en quant a les tasques pròpies de Serveis Socials, cal tenir present la Llei de Serveis 
Socials 12/2007.

Aquesta norma estructura, al seu article 15, el sistema públic de serveis socials en serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitzats, definint de forma clara les funcions d’ambdós tipus de serveis.

Així, els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Se’ls hi atribueixen les següents funcions:
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a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent 
en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de 
la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha 
menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i 
la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació 
de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i 
residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li 
siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes 
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per 
causes judicials.

En quant als serveis socials especialitzats, tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents 
informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema, 
essent les seves funcions, les següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que 
no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de 
derivació.
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c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses 
pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de 
competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb 
el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de 
millorament.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de 
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
especialitzats.

Dins d’aquests serveis especialitzats, és on s’inclouen els diversos contractes programa que actualment 
desenvolupa el Consell Comarcal de la Selva, tal com SIFE, SIAD, etc..

Respecte això, és evident i necessari el caràcter més especialitzat i concret d’actuació dins de les funcions 
adscrites a aquesta programes, sense que aquesta especialització en les funcions, requereixi, al menys 
normativament, d’un equip de treball de perfils diferenciats respecte als professionals que conformen 
la resta de programes o respecte dels professionals dels serveis socials bàsics.

D’acord amb l’anterior i tenint en consideració els criteris que han regit l’elaboració de la Relació de 
llocs de treball de la Institució (polivalència, transversalitat, agrupació, etc..), no considerem que 
existeixi un motiu justificat suficient com per separar els llocs de treball de “Psicòleg/a dels serveis 
socials bàsics” del de “Psicòleg/a dels serveis socials especialitzats” o bé “Psicòleg/a de servei 
d’informació i atenció a les dones” de “Psicòleg/a del servei d’atenció a la infància”, demanda que 
s’extreu dels arguments exposats per la treballadora.

En aquest sentit, cal recordar que dins de les funcions assignades al lloc de treball al que  s’adscriu la 
treballadora; “Psicòleg/a”, queden recollides de forma àmplia i general totes les funcions concretes que 
normativament s’assignen tant als serveis socials bàsics i als serveis socials especialitzats (siguin aquests els 
EAIA, els SIAD o altres programes que en un moment determinat es poguessin arribar a desenvolupar), el que 
no limita per tant l’assignació a un o altre equip, d’acord amb les necessitats i els recursos en els diferents 
moments temporals.

“Realitza les funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres: analitza situacions personals i 
grupals; realitza avaluacions i valoracions psicològiques; realitza proves i entrevistes; ofereix suport psicològic i 
atenció de forma individualitzada i grupal quan es requereixi, especialment en situacions de crisi o urgència; 
assessora i informa sobre els serveis de suport psicològic o terapèutic de caràcter psicològic o psicosocial  així 
com sobre les derivacions als serveis o institucions que correspongui; porta a terme el seguiment dels usuaris 
del servei; coopera i col·labora amb els diferents equips de serveis socials de la comarca i d’altres nivells 
d’administració o entitats que siguin convenients; planifica i desenvolupa programes específics; atén als usuaris 
presencial o telefònicament; prepara informes i tramita expedients en relació als usuaris que utilitzen el servei, 
redacta memòries d'activitats, estadístiques, documents i informes relatius al seu àmbit competencial, gestiona 
i tramita ajuts amb altres Institucions; registra dades, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li 
siguin assignades pels seus superiors.”

Entenem que aquesta polivalència en el lloc de treball de Psicòleg/a és beneficiós tant per la Institució com pel 
treballador/a i respon a la voluntat d’adaptació del Consell en quant a les necessitats canviants de la nostra 
societat, a l’hora que respecte la normativa vigent en quant a l’estructura dels serveis socials.
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D’aquesta forma, un treballador/a adscrit al lloc de treball de Psicòleg/a (en genèric), podria adscriure’s de 
forma indistinta als diversos projectes que en cada moment es vulguin desenvolupar, sense que això suposo la 
mobilitat a un altre lloc de treball o inclús la modificació de la pròpia Relació de llocs de treball.

Respecte al que argumenta la treballadora sobre la valoració de l’especificitat en els llocs de treball, cal 
recordar que el Manual de Valoració de Llocs de treball utilitzat per Consultors de Gestió Pública en la valoració 
efectuada als llocs de treball del Consell Comarcal de la Selva, ha considerat els factors previstos en l'article 
4.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local

Aquests factors són:

21. Dificultat tècnica. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Coneixements - Formació professional.
 Experiència professional.
 Incertesa i dificultat.
 Autonomia.

22. Responsabilitat. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Impacte en l’Organització.
 Transcendència econòmica.
 Responsabilitat pel treball propi.
 Responsabilitat pel treball d’altres.
 Responsabilitat per les relacions (Atenció al públic i relació amb unitats externes i internes)

23. Condicions ambientals i de risc. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Esforç
 Ambient
 Perillositat
 Penositat Horària

24. Dedicació. Aquest factor engloba els següents subfactors:
 Disponibilitat.
 Dedicació.

En aquest sentit, entenem que amb aquest conjunt de factors i subfactors (en total 15 aspectes de valoració), 
queda més que reconeguda i diferenciada l’especialitat, la complexitat, la dificultat i, en general, les especials 
característiques dels llocs de treball que conformen el Consell Comarcal de la Selva, resultant obvi que cada 
lloc de treball tindrà un marge d’especialitat dins de les seves activitats, el que no pot suposar la 
individualització dels llocs de treball.

A més, cal posar de manifest que el caràcter específic d’actuació dels serveis socials especialitzats, es 
contraposa amb el caràcter generalista dels serveis socials bàsics, que els hi suposa uns 
coneixements més amplis i diversos sobre tot el global de problemàtiques socials existents, fet pel 
qual, ambdós tipus de professionals tenen una complexitat i dificultat associada que no justifica una 
diferent puntuació segons s’adscriguin a un o altre servei.

En relació al que exposa la treballadora sobre les funcions que s’atribueixen de forma genèrica a les places 
englobades dins l’escala tècnica superior de l’administració especial, considerem que la treballadora està 
confonent els conceptes substancialment diferents de plaça i lloc de treball. En aquest sentit, rere l’aprovació 
definitiva de la RLLT, la seva plaça, no ha patit cap modificació i la única informació que s’aporta a la Relació 
de Llocs de treball respecte a les places, és la d’aquelles que poden ocupar els diversos llocs de treball.

Com ja vostè deu saber, la plaça és l'element organitzatiu al que l'empleat/da públic/da accedeix quan ingressa 
en l'Administració, mitjançant els sistemes d’oposició o concurs-oposició, es classifica en funció del nivell de 
titulació exigit i per definició no tenen assignades funcions ni tasques concretes, més enllà de la generalitat que 
es recull al decret 214/1990, al Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
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de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i al Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat.

Aquestes normes, posen de manifest les principals diferències entre les places de l’administració general (la 
realització de les funcions comunes a la tramitació dels expedients i l’exercici de l’activitat administrativa en 
general) i les classificades a l’administració especial (correspon als funcionaris integrats en aquesta escala la 
realització de les funcions que requereixen un títol acadèmic que habiliti per a l’exercici propi d’una carrera o 
professió, o la realització de funcions específiques fonamentalment no administratives per a les quals no 
s’exigeixi una titulació única).

A més, en tractar-se de la plaça de psicòleg/a, que té vinculada una titulació concreta i determinada (abans 
llicenciatura), així com unes competències úniques, no existeix cap altra possible classificació que no sigui la 
de Tècnica Superior, Administració Especial: li corresponen les funcions d’estudi, proposta, control, execució i/o 
inspecció referides a les activitats tècniques derivades d’una determinada titulació acadèmica.

Posteriorment, serà la Relació de llocs de treball, l’encarregada de definir les especials característiques del lloc 
de treball que concretament s’ocupi.

En darrer terme, i respecte a la seva aportació sobre la nova regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari, cal 
tenir present la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’Octubre, General de Salut Pública, així 
com més concretament l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l'exercici 
de la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari.

En aquestes, s’estableix que correspon al Psicòleg General Sanitari, la realització de recerques, avaluacions i 
intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen 
en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una 
atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

En aquest sentit, els graduats/llicenciats en Psicologia, i que no disposin del màster en Psicologia General 
Sanitaria, únicament poden exercir com psicòlegs, realitzant aquelles activitats professionals que no impliquin 
valorar o intervenir en aspectes propis de la salut.

Davant d’això, i una vegada analitzades les funcions assignades i desenvolupades pel lloc de treball de 
Psicòleg/a en el context del Consell Comarcal, no considerem que sigui necessari estar en disposició 
d’aquesta titulació per a l’exercici de les funcions descrites.

D’altra banda, respecte a l’especialitat en Psicologia Clínica a la que es refereix l’al·legant, cal recordar que és 
el Reial Decret 2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es crea i es regula el títol oficial de Psicòleg 
Especialista en Psicologia Clínica, on es determina:

“Aquest títol d'Especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura, serà necessari per utilitzar de manera 
expressa la denominació de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica i per ocupar llocs de treball en 
establiments o institucions públiques o privades
amb tal denominació”.

2. Per obtenir el títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica es requereix:

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Psicologia o d'algun dels títols universitaris oficials espanyols 
legalment homologats o declarats equivalents a ell, o haver obtingut del Ministeri d'Educació i Cultura, 
conforme a la legislació aplicable, el reconeixement o homologació de títol estranger equivalent al mateix.

b) Haver realitzat íntegrament la formació en l'especialitat conformement als programes que es determinin, en 
els quals estaran clarament especificats i quantificats els seus continguts.

c) Haver superat les avaluacions que s'estableixin.
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3. El sistema de formació per a l'obtenció del títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica serà el de 
residència en centres sanitaris i unitats docents acreditades per a la formació en l'especialitat”

És a dir, el títol d’especialista en psicologia clínica queda reservat a aquells titulats que hagin realitzat la 
formació sanitària especialitzada en una plaça de psicòleg intern resident (PIR) o per un procés de sol·licitud, 
d’acord amb allò previst a les disposicions transitòries per a aquells que ja exercien abans de la creació del 
mateix (abans de 1998).

En qualsevol cas, i a banda de clarificar els conceptes mencionats per l’al·legant, el Consell Comarcal 
vol posar de manifest que les funcions assignades al lloc de treball de Psicòleg, no requereixen d’estar 
en disposició del títol de psicòleg especialista en psicologia clínica, doncs no és objecte del lloc el 
realitzar avaluacions, tractaments ni intervencions en l’àmbit de la salut mental.

En darrer terme, tornem a recordar que en la Relació de Llocs de treball s’expressen els requeriments 
necessaris per a desenvolupar els llocs de treball, d’acord amb les competències i funcions assignades i no es 
valoren en aquest instrument, els requisits personals dels ocupants actuals.

En suma, es proposa la no modificació del lloc de treball de “Psicòleg/a” a la Relació de llocs de treball, ni 
tampoc de la seva respectiva valoració, doncs no s’han aportat motius justificatius suficients que no hagin estat 
analitzats i valorats prèviament.

Acords

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

Primer.- Resoldre el recursos de reposició presentats pels/per les treballadors/res, en base als arguments 
exposats per a cadascun d’ells. 

Segon.- Notificar aquest acord en la part que afecta a cadascun dels/ de les treballadors/res recurrents. 

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.15. Ratificació de la proposta de ratificació de les Modificacions als Estatuts de SUMAR Empresa 
d’acció social S.L (PRP2016/159)   

Exp. núm.: 2010/28 CBSS

En data 3 de maig de 2016 la Comissió Permanent del Ple va acordar l’aprovació de la ratificació de les 
Modificacions als Estatuts de SUMAR Empresa d’acció social S.L. aprovades per la Junta General.
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El president sotmet al proper Ple que es dugui a terme la seva ratificació:

Ratificació de les Modificacions als Estatuts de SUMAR Empresa d'acció social S.L. aprovades per la 
Junta General

Antecedents

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

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

Actualment la Diputació de Girona esdevé soci majoritari de l’entitat en compliment de la llei 27/2013 (ARSAL).

La junta general de SUMAR del dia 7 d’octubre de 2015 va aprovar unes modificacions substancials en els 
seus Estatuts.

Posteriorment la junta general en data 25 de novembre de 2015 aprova incorporar altres modificacions no 
substancials (al·legacions d’ofici) en els termes que s’expliciten en el text dels Estatuts que s’adjunta.

Aquestes modificacions es publiquen en el BOPG núm. 73 de 18 d’abril de 2016, en el DOGC i Web de la 
societat i es notifiquen als governs locals adherits a SUMAR als efectes de la seva ratificació, si s’escau, 
mitjançant acord del seu òrgan de govern. En el cas del Consell Comarcal de la Selva correspon al Ple.

Atès l’informe tècnic del cap del servei d’atenció a les persones de 21 d’abril de 2016.

Atès l’informe favorable de secretaria de 25 d’abril de 2016.

Fonaments de dret

Art 255 a 257 del DL 2/2003 de 28 abril de règim local a Catalunya respecte a les societats mercantils.

Art 201 i 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.

Estatuts de l’empresa d’acció social SUMAR SL ja modificats amb caràcter inicial i publicats en el BOPG núm. 
73 de 18 d’abril de 2016.

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.

Acord plenari de 21 de juliol de 2015 respecte a les delegacions a favor de la Comissió Permanent.

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 del ROAS.

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

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.
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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 i Ratificar íntegrament el contingut modificat dels Estatuts Socials de l’empresa d’acció social 
SUMAR SL d’acord al text que s’adjunta i que ha estat aprovat inicialment per la seva Junta General en sessió 
de 7-10-2015 i de 25-11-2015 i publicat en el BOPG num 73 de 18 d’abril de 2016.

Segon.- Presentar-ho davant el Ple del Consell Comarcal als efectes de la seva ratificació definitiva si s’escau.

Tercer.- Comunicar-ho a la Junta General de l’empresa d’acció social SUMAR SL pel seu coneixement i 
efectes procedents.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 21
(CIU 12, IdSELVA 5, PSC-CP 3, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 12
(ERC-AM 8, ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, CUP 1, C’s 1)

3.16. Acceptació de la dimissió del conseller Sr. Joaquim Bohils i Cuberta  (PRP2016/191)  

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

El senyor Joquim Bohils i Cuberta ha presentat la dimissió com a conseller comarcal, d’acord amb el seu escrit 
de data 9 de juny de 2016 i registre d’entrada 2737, pel grup Convergència i Unió (CiU), al Consell Comarcal 
de la Selva.

Fonaments de dret

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

El suplent d’aquest titular, del grup Convergència i Unió (CiU), és el Sr. Lluís Martí Barnés Tarrés.

Acords

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. Joaquim Bohils i Cuberta com a conseller comarcal pel 
grup Convergència i Unió (CiU), i agrair-li la seva tasca i participació.

Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Lluís Martí Barnés Tarrés com a conseller 
comarcal, en substitució del Sr. Joaquim Bohils i Cuberta.
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Intervencions
El senyor Joaquim Bohils comenta que fa un any que va prendre possessió del seu càrrec, temps en què hi ha 
hagut canvis que han fet que no tingui el temps i l’energia de realitzar la seva tasca com a Conseller Comarcal. 
S’ha pogut adonar en aquest temps que s’estan realitzant tasques importants en el Consell Comarcal.

El senyor Salvador Balliu agraeix la feina feta, i les seves aportacions que han estat molt valuoses.

3.17. Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Isabel Lozano Ruiz  (PRP2016/194)   

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

La senyora Isabel Lozano Ruiz ha presentat la dimissió com a consellera comarcal, d’acord amb el seu escrit 
de data 10 de juny de 2016 i registre d’entrada 2794, pel grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) al Consell Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret

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

El suplent d’aquest titular, del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM) és el Sr. 
Albert Sau Picañol.

Acords

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la dimissió de la Sra. Isabel Lozano Ruiz com a consellera comarcal pel 
grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM), i agrair-li la seva tasca i participació.

Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament del Sr. Albert Sau Picañol com a conseller comarcal, en 
substitució de la Sra. Isabel Lozano Ruiz.

Intervencions
La senyora Isabel Lozano comenta que la seva dimissió és per motius laborals per una millora en el lloc de 
treball on està ara, i fa que èticament sigui incompatible la realització del seu càrrec de gerència en una entitat 
social i al Consell Comarcal. Dóna les gràcies als companys del grup i a la resta de companys.

4. PROPOSTES URGENTS

5. MOCIONS

6. PRECS I PREGUNTES

El senyor Àngel Canosa diu que a efectes formals va fer diverses preguntes i en queda una pendent de 
resposta, en relació als endeutaments que tenen els Ajuntaments amb el Consell Comarcal. La resta de 
preguntes es van contestar al moment i agraeix la ràpida resposta del tècnic i del gerent.
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Vol reiterar la seva petició per conèixer l’endeutament dels Ajuntaments.

El senyor Salvador Tordera vol demanar un aclariment respecte el tema de sanejament, com està la situació 
amb l’ACA. També vol fer una petició en relació a la gestió del cobrament aplaçat, perquè es miri si es pot 
millorar.

El senyor Salvador Balliu contesta que són seriosos en l’aspecte de facilitar el pagament, s’aplica el que està 
aprovat, i cal complir les ordenances tributàries. En relació a l’ACA, explica que ho ha de fer tot, i que té 
delegades les depuradores, que gestiona el Consell Comarcal, que ho ha adjudicat a una empresa mitjançant 
concurs. El Consell fa la inspecció a les depuradores i controla la gestió del servei. Precisament aquesta 
mateixa setmana ha començat a funcionar una depuradora molt esperada i necessitada per a la població 
d’Anglès.

La senyora Sílvia Barragan vol fer una pregunta de caràcter tècnic, perquè té entès que l’Agència Catalana de 
Consum té delegada la competència al Consell Comarcal. Pregunta si realment el Consell Comarcal té la 
competència delegada, o si només pot fer de mediador.

El senyor Joaquim Bohils explica que fa mediació i arxivament del cas si correspon, i que en cas que s’hagi 
d’obrir expedient només se’n fa la tramitació i proposta de resolució, ja que es resol des de la pròpia Agència.

La senyora Dolors Rubio diu respecte la concessió de menjador si hi ha condicions ètiques i de conducta, i si 
pot tenir accés als plecs. I vol saber quin tipus de control posterior es fa des del Consell Comarcal si hi ha 
condicions imposades. Demana si se li pot enviar per correu electrònic.

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

La secretària Vist i plau
 El president 

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia ......

La secretària
Santa Coloma de Farners, .......
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