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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Identificació de la sessió
Núm.: PLE2015/7
Caràcter: Extraordinària
Data: 3 de novembre de 2015
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 17:55 hores
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Natàlia Figueras Pagès (CiU), consellera portaveu
Joaquim Torrecillas Carreras (CiU), conseller
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
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:
Francesc Josep Nadal Alonso (IdSELVA), conseller
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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
- PLE2015/6 Ordinària 22/09/2015

2. Propostes d’acord

2.1Modificació i/o establiment de les Ordenances Fiscals per l'any 2016 (PRP2015/350)

2.2Subrogació del Consell Comarcal de la Selva en els drets i obligacions del Consorci de 
Benestar Social de la Selva derivats del conveni d'adhesió al Consorci d’Acció Social de 
Catalunya i de l'escriptura notarial de compra de 10 participacions de l'entitat SUMAR Empresa 
d'Acció Social S.L. (PRP2015/339)

2.3Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci d’Acció Social de Catalunya 
(CASC) (PRP2015/346)

2.4Aprovació inicial  de l'ordenança reguladora de les condicions per a la cessió d'ús privatiu 
dels espais i sales del Castell de Montsoriu. (PRP2015/337)

3. Propostes Urgents

4. Mocions
4.1Moció de suport al President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, a l'exvicepresidenta, Joana 
Ortega i a la consellera, Irene Rigau, amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N  
(PRP2015/336)

5. Proposta d’acord d’acceptació de dimissió de consellera comarcal
5.1Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Natàlia Figueras Pagès (PRP2015/353)

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

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

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

- PLE2015/6 Ordinària 22/09/2015

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

Votació
Els consellers es donen per assabentats

2.PROPOSTES D'ACORD

2.1 Modificació i/o establiment de les Ordenances Fiscals per l'any 2016 
(PRP2015/350)  

Exp. núm.: 2015/749   

Aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals: 

T-01 Taxa corresponent a l'expedició de documents i activitats juridico administratives.
T-02 Taxa per a l’activitat d’informació I l’inspecció d’establiments, sotmesos i no 
sotmesos, a la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.
T-07 Taxa per la protecció mediambiental.
T-09 Taxa per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació.
T-11 Taxa per la redacció de plans municipals de protecció civil.
T-13 Taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats
T-14 Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en matèria d’urbanisme.
T-15 Taxa pel servei de l’òrgan tècnic ambiental comarcal.
P-05 Preu públic per la prestació de serveis a particulars al centre d’acolliment 
d’animals de la Selva
P-10 Preu públic per el transport adaptat.
P-11 Preu públic servei d’ajuda a domicili.
P-12 Preu públic teleassistència domiciliaria.

Aprovació provisional de les següents ordenances de nova creació:
T-17: Taxa reguladora dels serveis de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva.

Aprovació provisional de les tarifes dels serveis prestats per NORA

Aprovació provisional de l’ordenança fiscal del Patronat del Castell de Montsoriu
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ANTECEDENTS

L’ordenança T-01 taxa per l'expedició de documents i activitats juridico administratives, 
es modifica  el preu del servei de gestió, impressió i enviament per correu certificat de 
notificació, per tal de cobrir el cost real del servei de correus.

L’ordenança T-02 Taxa per a l’activitat d’informació I l’inspecció d’establiments, 
sotmesos i no sotmesos, a la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.
S’elimina els punts 1 i 2 de l’article 6, quota tributària, donat que ja estan inclosos a 
l’ordenança fiscal 
T-14. 

L’ordenança T-07 Taxa per la protecció mediambiental, pel que fa al preu de 
tractament de la Fracció Resta a Lloret de Mar es proposa regular la quota de forma 
automàtica quan l’ajuntament de Lloret de Mar aprovi definitivament els preus a 
aplicar, com a titular del Centre de Tractament de Residus Municipals i del Dipòsit 
Controlat. La quota a aplicar està composada per la base aprovada per l’ajuntament de 
Lloret de Mar, l’addició del cànon segons el tipus impositiu aprovat per la Generalitat i 
l’aplicació per part del consell comarcal del 4% de cost de gestió:

Quota= (BASE + CÀNON) x 1,04

Pel que fa a la revisió del preu del CTRM, a part d’aprovar el preu, l’ajuntament de 
Lloret de Mar haurà de donar compliment a la clàusula cinquena del Conveni de 
col·laboració entre el Consorci per al condicionament i la gestió del complex de 
tractament de residus de Solius, l'ajuntament de Lloret de Mar, els Consells Comarcals 
del Baix Empordà, Gironès i la Selva i l’Agència de Residus de Catalunya per a la 
integració de la gestió de la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit territorial de les tres 
comarques.

El preu de tractament de la Fracció Resta inclou el cànon de disposició del rebuig tant 
pel que fa al dipòsit controlat com a la part proporcional del cànon aplicada en el preu 
del CTRM, corresponent al percentatge del material no recuperat. El cànon actual és 
de 19,01 euros/Tn de rebuig amb la previsió que, segons el PRECAT20, incrementi a 
24,50 euros/Tn a partir de la seva aprovació. La modificació del tipus impositiu del 
cànon, també suposarà la immediata revisió dels preus de tractament de la fracció 
resta de manera automàtica.

En aquest sentit en aquests moments no es disposa d’aquests preus aprovats per 
l’ajuntament, per tant no és pot determinar la nova quota, la qual es revisarà 
immediatament i de forma automàtica una aprovats.

Es regularitza el preu del tractament de la fracció resta d’acord amb els preus fixats 
per l’Ajuntament de Lloret que és el titular del Centre de Tractament de Residus 
Municipals i del Dipòsit Controlat.
Pel que fa a les taxes per el tractament de la fracció orgànica es preveu un increment 
del 4’72%, fruit de l’increment de les despeses de personal de la planta de 
compostatge, l’amortització de les inversions de l’any 2016 i la previsió d’increment del 
preus del gasoil.
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S’incrementa el preu del tractament de la fracció vegetal, incorporant tots els costos. 
L’any 2015 aquest preu es va rebaixar per fomentar l’entrada de més material sense 
que s’hagin obtingut els resultats esperats.
Per el servei de tractament de voluminosos es preveu una rebaixa del 8’28%, aquesta 
disminució és fruit del nou contracte de tractament i valorització de residus 
voluminosos.
El preu del servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental es revisarà en un 1%, 
que és l’increment previst del cost del personal. 

L’ordenança T-09 Taxa per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, 
recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva, es veu modificada en 
el seu apartat 4.2. relatiu a la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de 
gestió del procediment sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit. Es 
proposa fixar el preu en un 20% sobre l’import recaptat en voluntària i un 25% sobre 
l’import recaptat en executiva més la totalitat dels recàrrecs. El preu no varia pel que fa 
a multes d’estrangers. Aquesta modificació suposarà un estalvi per els ajuntaments i 
una simplificació del càlcul de la liquidació de la taxa. Amb l’anterior ordenança es 
tenien el compte el nombre de denúncies gravades, les notificacions efectuades així 
com les propostes de resolució d’al·legacions o recursos, tot això sense tenir en 
compte si es recaptava la multa. Amb la proposta actual els ajuntaments només 
pagaran per les multes que es cobrin.
També s’ajusten les tarifes dels serveis de cadastre.

L’ordenança T-11 Taxa per la redacció de plans municipals de protecció civil, es 
proposen canvis derivats de la modificació dels formats de redacció de documents 
exigits per la Direcció General de Protecció Civil, especialment pel que fa a la 
integració en un sol document, DUPROCIM, de tots els riscos avaluables en cada 
municipi segons s’estableix en el Pla de protecció civil de Catalunya.

L’ordenança T-13 Taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats, es 
proposa revisar les quantitats a liquidar d’acord amb l’estudi econòmic de la taxa

L’ordenança T-14 Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en matèria 
d’urbanisme.
Es modifiquen els títols del punt 1 de l’article 6, per tal de clarificar els conceptes 
d’obra menor i obra major.

L’ordenança T-15 Taxa pel servei de l’òrgan tècnic ambiental comarcal.
Es revisa els títols amb la finalitat de millorar la comprensió i s’ajusten les quanties 
tributàries a la feina que comporta.

L’ordenança P-05 Preu públic per la prestació de serveis a particulars al centre 
d’acolliment d’animals de la Selva, es proposa la revisió de les quanties aplicades per 
la prestació de serveis relacionats amb la recollida i manteniment dels animals, d’acord 
amb els nous preus resultants de l’adjudicació del contracte d’atenció veterinària.

L’ordenança P-10 Preu públic per el transport adaptat, no es modifica el preu i 
s’incorpora un aclariment en l’apartat b) del preu que paguen els usuaris.

L’ordenança P-11 Preu públic per el servei d’ajuda a domicili, es revisa el redactat de 
varis articles, el preu s’ajusta a les noves característiques del nou contracte de SAD i 
es modifica l’article 7 referent a la valoració econòmica, per tal de facilitar l’aplicació 
dels criteris.
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L’ordenança P-12 Preu públic per al servei de teleassistència, no es modifica el preu, 
s’amplia el ventall d’usuaris que poden fer ús del servei i es modifica l’article 7 referent 
a la valoració econòmica, per tal de facilitar l’aplicació dels criteris.
 

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.

PROPOSTA D’ACORD

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:  

- Ordenança fiscal núm. T-01: Taxa per l'expedició de documents i activitats 
juridico administratives 

- Ordenança fiscal núm. T-02: Taxa per a l’activitat d’informació I l’inspecció 
d’establiments, sotmesos i no sotmesos, a la llei d’intervenció integral de 
l’administració ambiental.

- Ordenança fiscal núm. T-07: Taxa per la protecció mediambiental
- Ordenança fiscal núm. T-09: Taxa per la prestació de serveis de gestió 

cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal 
de la Selva. 

- Ordenança fiscal núm. T-11 Taxa per la redacció de plans municipals de 
protecció civil.

- Ordenança fiscal núm. T-13 Taxa per al servei de recollida i acolliment 
d’animals abandonats.

- Ordenança fiscal núm. T-14 Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats 
en matèria d’urbanisme.

- Ordenança fiscal núm. T-15: Taxa pel servei de l’òrgan tècnic ambiental 
comarcal.

- Ordenança fiscal núm. P-05: Preu públic per la prestació de serveis a 
particulars al centre d’acolliment d’animals de la Selva

- Ordenança fiscal núm. P-10: Preu públic per el transport adaptat
- Ordenança fiscal núm. P-11: Preu públic servei d’ajuda a domicili
- Ordenança fiscal núm. P-12: Preu públic de teleassistència domiciliaria

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

- Ordenança fiscal núm. T-17: Taxa reguladora Pel serveis de l’Agència 
Comarcal de l’Energia de la Selva

Tercer.- Aprovar provisionalment les tarifes dels serveis que presta l’empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva SA, en els termes que consten a l’annex 3.

Quart.- Aprovar provisionalment les ordenances del Patronat del Castell de Montsoriu, 
en els termes que consten a l’annex 4.
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Cinquè.- 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.

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

Setè - Els acords definitius d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les 
modificacions aprovades. 

ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord amb la 
seva nova redacció:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: CORRESPONENT A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I 
ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES 

1.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. Quantia

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà el 
nombre de fotocòpies per cara impresa:

Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies 0,20 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,44 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies 0,12 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,67 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,26 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,59 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols:

Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,43 €
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 6,84 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:

Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Tributària 5,01 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Cadastral 11,80 €
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Per compulsa de documents

Fins a 2 documents 3,66 €
A partir del 3r document 0,91 €
Compulsa DNI 2,43 €

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de 
notificació 3,25 €

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud del 
particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-02: TAXA PER A L’ACTIVITAT D’INFORMACIÓ I 
L’INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS, SOTMESOS I NO SOTMESOS, A LA LLEI 
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.

1. Es modifica l’article 6 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

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

 
1.250,00

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

 
1.500,00

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

 
1.800,00

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

 
250,00

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

 

1.250,00

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
 

1.500,00
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modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats amb una superfície compresa entre 1.000 fins a 5.000 m2. 

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

1.800,00

8. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental  quan 
el control el duen a terme tècnics de l’administració.

1.250,00

9. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental  
quan el control el duen a terme tècnics de l’administració.

1.250,00

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

250,00

11. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència S’aplicarà la mateixa quota 
proporcionalment a la 

superfície ampliada
12. Canvis de titularitat 163,05

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: TAXA PER LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Es modifica l’article 3 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 3, quota tributària

a)Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:

 Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar 73,32 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC) 

 Tractament de la fracció resta al CTRM 68,54 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC) 

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus impositius 
d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la immediata revisió 
corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.

b)Tractament de la fracció orgànica municipal:

IMPROPIS euros/Tn
0% - 2,50% 54,27 €/Tn

2,51% - 5,00% 58,74 €/Tn
5,01% - 7,50% 63,22 €/Tn
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7,51% - 10,00% 67,70 €/Tn
10,01% - 12,50% 72,18 €/Tn
12,51% - 15,00% 76,67 €/Tn
15,01% - 17,50% 81,15 €/Tn
17,51% - 20,00% 85,63 €/Tn
20,01% - 22,50% 90,11 €/Tn
22,51% - 25,00% 94,59 €/Tn

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del tractament de la fracció 
orgànica serà el que s’obté de la mitjana trimestral d’impropis determinats a les 
caracteritzacions dels quatre trimestres anteriors, ponderada amb les quantitats recollides a 
cada un dels trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència mínima de tres mesos o el 
termini comprès entre caracteritzacions.

Les caracteritzacions considerades són les oficials que realitza l’Agència de Residus de 
Catalunya de la FORM aportada per cada circuit o municipi, o be les realitzades pel Consell 
Comarcal prèvia sol·licitud d’un municipi. En aquest cas el cost de la caracterització anirà a 
càrrec del sol·licitant.

c)Tractament de la fracció vegetal:

Concepte euros/Tn
Restes vegetals 46,41 €/Tn
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 76,67 €/Tn
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 54,27 €/Tn

d)Servei comarcal de compostatge casolà: 

Visites de seguiment de compostatge casolà 14,15 euros/visita realitzada

e)Tractament de voluminosos:

Tractament de voluminosos a gestor autoritzat 37,75 €/Tn

Els residus voluminosos són residus no especials d’origen municipal (residus domèstics i 
residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), inclosos com a fracció 
recollida selectivament. Concretament, 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 el fibrociment, bombones, runes, restes vegetals o residus sanitaris, entre 
d’altres.

El residu que no compleixi amb els requisits anteriors es considerarà, a tots els efectes, fracció 
resta ó rebuig i el seu destí serà el CTRM de Lloret de Mar.
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f)Servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental:

Servei d’inspecció 171,32 euros/acta
Desplaçament fins a 20 km 15,00 €
Desplaçament fins a 30 km 20,00 €
Desplaçament fins a 50 km 25,00 €

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

Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal T-09 a 
l'apartat 4.3 per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-09: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ 
CASDASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ PER PART DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, subapartats 4.1 i 4.2, que queden redactats de la 
següent forma:

Article 4  Quota tributària

4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral

En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col·laboració entre la 
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de 
col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar 
les quantitats o percentatges següents:

a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients

Tramitació d'expedients d’alteracions de caràctec físic 
i econòmic urbans i rústics.

Aquesta taxa inclou:

   - Atenció al públic

   - Omplir formularis

   - Cerca d’informació

   -Resolució de recursos derivats dels expedients 
tramitats

44,44 €/expedient

6,35 €/unitat en excés

Actualització de cartografia cadastral
Actualització i localització de disseminats
Suport en la redacció de ponències simplificades per 
modificació de PGOUM
Tramitació d’expedients d’alteracions urbanes de 

Gratuït
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caràcter jurídic 
Tramitació d’expedients d’alteracions rústiques de 
caràcter jurídic 
Suport al ciutadà en la redacció de reclamacions i 
presentació de recursos
Suport als ajuntaments en els processos iniciats pel 
cadastre (regularització

b) Per la realització de treballs addicionals

Treballs de camp per detectar incidències

   - Treball de camp

   - Fotografies digitalitzades de les finques

   

   

Menys de 2.500 unitats urbanes

1,21 €/unitat urbana

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes

1,00 €/unitat urbana

Més de 5.000 unitats urbanes

0,63 €/unitat urbana

Resolució de recursos derivats de processos de 
revisió col·lectiva

15,85 €/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents: 

a) La taxa a satisfer per la gestió i recaptació de multes de trànsit serà d’un 20% sobre 
l’import recaptat en voluntària i d’un 25% sobre l’import recaptat en executiva més la 
totalitat de tots els recàrrecs executius i els interessos de demora. 

b) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i 
conductors amb domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre l’ingressat a 
l’ajuntament, més l’import que caldrà abonar a la FEMP per el conveni d’adhesió, que 
és d’un 43% sobre l’import ingressat + IVA.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-11: TAXA PER LA REDACCIÓ DE PLANS MUNICIPALS DE 
PROTECCIÓ CIVIL

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

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal 
estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció de plans municipals de 
protecció civil, servei destinat als municipis de la Comarca que ho sol·licitin.

Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats:

Plans municipals de protecció civil.

 Redacció.
 Actualització.

2.Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Art. 3.1. Classificació en grups.

Si bé la redacció de plans de protecció civil es recolza en tot moment en els formularis i 
models normalitzats del Departament d’Interior és indiscutible que el volum de feina 
que això pot suposar depèn de la complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica del 
municipi en qüestió.

És per això que per tal de determinar una justa tarificació dels serveis regulats per 
aquesta taxa s’han agrupat els municipis de la comarca en funció de dita complexitat 
demogràfica, econòmica i orogràfica resultant d’aquesta classificació els 5 grups 
següents:

Grup A.
Brunyola
Osor
St. Julià del Llor i Bonmatí
Susqueda

Grup B.
Amer
Breda
La Cellera de Ter
Fogars de la Selva
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Hostalric
Massanes
Riudarenes
Riudellots
Sant Feliu de Buixalleu
Vilobí d’Onyar

Grup C.
Anglès
Arbúcies
Caldes de Malavella
Maçanet de la Selva
Riells i Viabrea
Sant Hilari Sacalm
Sils

Grup D.
Santa Coloma de Farners
Tossa de Mar
Vidreres

Grup E.
Blanes
Lloret de Mar

Art. 3.2. Redacció de document únic de protecció civil (DUPROCIM)

Redacció del DUPROCIM, segons plantilles aprovades per la Direcció General de 
Protecció Civil

La taxa resultant s’esdevé del número de riscos (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT...) que 
calgui incloure en el document d’acord amb allò assenyalat per al municipi en qüestió en 
el Pla de protecció civil de Catalunya i en funció del grup en què es trobi assignat el 
municipi segons l’article 3.1 de l’ordenança. 
Grup A. 400€ x risc
Grup B. 520€ x risc
Grup C. 640€ x risc
Grup D. 800€ x risc
Grup E. 1000€ x risc

Art. 3.3 Actualitzacions de plans vigents redactats en format antic

Actualització dels plans de protecció civil homologats i vigents redactats mitjançant 
plantilles individualitzades per a cada risc.

Manual bàsic o PROCICAT    200,00€
Grup A. Manual específic 87,50€
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Manual bàsic o PROCICAT 250,00€
Grup B. Manual específic 112,50€

Manual bàsic o PROCICAT 312,50€
Grup C. Manual específic 150,00€

Manual bàsic o PROCICAT 375,00€
Grup D. Manual específic    187,50€

Manual bàsic o PROCICAT 450,00€
Grup E. Manual específic    225,00€

Art. 3.4 Actualitzacions de plans vigents redactats en format DUPROCIM o Pla Multirisc

Actualització dels plans de protecció civil homologats i vigents redactats mitjançant 
plantilla única en format DUPROCIM o en format Pla Multirisc

Import Fix    150,00€
Grup A. Import variable per risc 25,00€/risc

Import Fix 200,00€
Grup B. Import variable per risc 30,00€/risc

Import Fix 250,00€
Grup C. Import variable per risc 35,00€/risc

Import Fix 300,00€
Grup D. Import variable per risc 40,00€/risc

Import Fix 350,00€
Grup E. Import variable per risc 45,00€/risc

Art. 3.5 Simulacres

A concretar mitjançant conveni específic.

Art. 3.6 Bonificacions

3.6.1 Municipis adherits al PAS

Els municipis que disposin de conveni d’adhesió al PAS degudament aprovat gaudiran d’una 
bonificació del 20%

3.6.2 Incorporació d’un risc homologat i vigent en un document únic (DUPROCIM)

Quan calgui introduir en un DUPROCIM de nova redacció un risc que ja disposa del seu 
manual específic homologat i encara vigent (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT...), s’aplicarà 
una bonificació del 50% de l’import unitari que li correspongui en aplicació de l’article 3.2.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13: TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIMENT 
D’ANIMALS ABANDONATS

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

Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal 
de la Selva estableix la taxa aplicable per el servei de recollida d’animals domèstics i de 
companyia als municipis de la Comarca, trasllat a les instal·lacions del CAAS i posterior 
gestió del centre, així mateix com pel servei de d’adopcions de gossos i control de 
colònies de gats.

2. Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia
Article 3.1. Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de 
competències de la recollida d’animals abandonats al Consell Comarcal, seran les 
següents:

Municipi Quota
Amer 3,209,00 €
Anglès 3.897,00 €
Blanes 23.671,00 €
Breda 3.158,00 €
Brunyola 2.256,00 €
Caldes de Malavella 7.862,00 €
La Cellera de Ter 2.331,00 €
Fogars de la Selva 3.724,00 €
Hostalric 3.766,00 €
Lloret de Mar 24.102,00 €
Maçanet de la Selva 8.925,00 €
Massanes 2.439,00 €
Osor 2.426,00 €
Riells i Viabrea 5.324,00 €
Riudarenes 3.980,00 €
Riudellots de la Selva 2.580,00 €
Sant Feliu de Buixalleu 3.119,00 €
Sant Hilari Sacalm 5.481,00 €
Sant Julià de Llor i Bonmatí 1.863,00 €
Santa Coloma de Farners 10.242,00 €
Sils 5.646,00 €
Susqueda 2.261,00 €
Tossa de Mar 7.791,00 €
Vidreres 9.914,00 €
Vilobí d’Onyar 4.235,00 €

Article 3.2. Les quotes a liquidar per totes aquelles entitats, persones físiques o 
jurídiques que adoptin un goso un gat, seran les següents:

Concepte Taxa

Adopció Cadell 100,00 €
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Adopció gos adult 180,00 €

Adopció gat adult 100,00 €

Article 3.3. Les quotes a liquidar pel servei de control de colònies de gats, seran les 
següents:

Concepte Taxa

Control de colònies de gats (femella) 70,00 €

Control de colònies de gats (mascle) 45,00 €

3. S’incorpora un nou article número 4 per les bonificacions

Art. 4 Bonificacions

S’aplicaran les següents bonificacions:

Concepte Bonificació

Adopcions a entitats protectores amb conveni de col·laboració vigent 100%

Adopcions realitzades en el marc de fires, desfilades o campanyes 50%

Adopcions fetes per persones jubilades majors de 65 anys 50%

4. Es renumera l’article 4, meritació i pagament, que passa a ser l’article 5, i que queda 
redactat de la següent forma:

Article 5. Meritació i pagament

La taxa pel servei de recollida i manteniment d’animals abandonats es merita el dia 1 de 
gener per períodes anuals. El seu pagament s’ha de portar a terme per part dels 
Ajuntaments en el moment de la notificació de la corresponent liquidació, dins els 
terminis establerts a la LGT, a excepció que els convenis de delegació de competències 
estableixin un període diferent.

Els imports de la taxa per adopcions es meritarà en el moment que el Consell Comarcal 
tramiti el contracte d’adopció.

Els imports de la taxa pel servei de control de colònies de gats es meritaran en el 
moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

La liquidació d’aquestes taxes meritades es produirà a la finalització dels serveis 
prestats, essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació 
de la corresponent liquidació
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5. Es renumera  l’article 5, remissió normativa, que passa a ser l’article número 6

Article 6.  Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-14: TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ALTRES 
ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME

1.Es modifica l’article 6, quota tributària, i s’elimina el punt 3 d’aquest article, que queda 
redactat de la següent forma:

Article 6. Quota tributària

1. Quan la intervenció  es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n 
despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

Obres menors     
                     

60,00 €

Obres majors
Base imposable inferior a 60.000€ 250,00€
Base imposable entre 60.000 i 600.000€ 400,00€
Base imposable superiors a 600.000€ 600,00€

Altres llicències
Primera utilització dels edificis (x local) 200,00€
Modificació de la llicència concedida 50% de la taxa original
Llicències de parcel·lació (x parcel·la resultant) 100,00€  

(amb un mínim de 300,00€)
Altres llicències
(obertura rases, instal·lacions de rètols,...)

100,00€

Altres documents
Informes tècnics de qualsevol tipus 163,05€
Certificats urbanístics i/o compatibilitat 180,00€

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

1.Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Expedient per llicència ambiental d’activitats de l’annex II
326,10   euros/expedien

t

Expedient per activitats de l’annex III
  203,81   euros/expedien

t

Canvis no substancials
163,05   euros/expedien

t
Informes de controls periòdics i/o revisions de la llicència 
ambiental 163,05   euros/informe
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Informe ambiental d’activitats recreatives i espectables públics 163,05 euros/informe

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-05: PREU PÚBLIC PRESTACIO DE SERVEIS A 
PARTICULARS AL CENTRE D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Tractament d’animals al CAAS:

Cartilla veterinària 4,50 €
Anàlisi leishmania 15,60 €
Anàlisi FeLV/FIV 12,40 €
Castració gat mascle 28,00 €
Histerectomia gata 49,20 €
Castració gos mascle 49,20 €
Esterilització gossa 98,00 €
Desparasitació 5,70 €
Identificació microxip 20,00 €
Vacuna cadell 16,60 €
Vacuna gos adult 16,60 €

Gestions administratives: 

Passaport internacional 40,00 €
Inspecció i certificat COVC 25,00 €
Alta i modificació propietari COVC 20,00 €
Recollida via domiciliària i desplaçament 70,00 €
Estada diària (cost per dia) 7,40 €

2. Es modifica l’article 4, meritació i pagament, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. Meritació i pagament

L’import dels tractaments aplicats als animals es meritaran des del moment que se sol·licitin i 
seran abonats prèvia presentació de la liquidació corresponent.

L’import de recollida d’animals i transport a les gosseres, a càrrec de particulars, es meritarà i 
s’abonarà en el mateix moment que es realitzi el servei. 

En aquells casos en què no sigui d’aplicació un conveni, s’efectuaran les liquidacions segons 
els serveis prestats. Els terminis de pagament d’aquestes seran els establerts a l’article 62.2. 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

3. Es modifica l’article 5, impagament, que queda redactat de la següent forma:

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

b46807b7780e468c9d06b04457bf7760001



20

Article 5. Impagament

En cas d'impagament, se seguirà el procediment per la via de constrenyiment previst en el 
Reglament general de recaptació. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-10: PREU PÚBLIC PER EL TRANSPORT ADAPTAT 

1.Es modifica l’article 4, quantia, que queda redactat de la següent manera:

Article 4. Quantia

Preu pels Ajuntaments:

Els ajuntaments pagaran per l’assignació de plaça de cadascun dels usuaris del seu municipi.

El preu és de 0,21€ per quilòmetre, amb una bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira 
de rodes. En aquest cas el preu és de 0,17€ per quilòmetre.

Els quilòmetres es calculen des de la parada on es recull cada usuari fins el seu destí final.

Es facturarà el servei efectuat tots els dies lectius o laborables, d’acord amb els dies dels 
calendaris de funcionament dels centres, independentment que l’usuari amb assignació de 
plaça, l’utilitzi o no.

S’entén com a assignació de plaça quan es reserva un lloc en el mitjà de transport per a ús 
exclusiu de l’usuari durant tot l’any.

Preu per als usuaris: 

Els usuaris abonaran per dia d’utilització del servei, el preu públic que resulti de l’aplicació de 
les següents quotes:

a) Quota fixa per ruta:

RUTA 1 (MIFAS) : 4 euros/ per dia de servei

RUTA 2 (ELS ROURES -Sant Gregori) : 5,5 euros/ per dia de servei

RUTA 3 (OXALIS): 4,6 euros/ per dia de servei

b) Quota variable per Quilòmetre: 0,07 euros/Km

Els quilòmetres es calcularan en funció de la parada on es reculli l’usuari i el seu destí final.

S’entén com a servei, l’ús de la plaça assignada dins el mitjà de transport. El preu compren 
l’anada i la tornada, independentment de si s’utilitza només una de les dues opcions.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-11: PREU PÚBLIC SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
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1. Es modifica l’article 1, Fonaments i naturalesa, que queda redactat de la següent 
manera:

Article 1 Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva 
estableix el preu públic corresponent a la prestació del Servei d'Atenció a Domicili Social (SAD 
Social) i Servei d’Atenció a Domicili per Dependència (SAD Dependència).

2. Es modifica l’article 2, Objecte, que queda redactat de la següent manera:

Article 2. Objecte

El servei d’Atenció domiciliària és una prestació comarcal que ofereix un conjunt integrat, 
organitzat i coordinat d’accions i serveis , que es presten , principalment al domicili, de forma 
conjunta o separadament segons siguin les necessitats de la persona usuària i/o de la seva 
família i que s’orienten a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia i cura personal i cura 
de la llar.

Hi ha dues modalitats d’atenció a domicili tant en el SAD social com en el de dependència : el 
Servei d’Atenció i cura personal i el Servei de cura de la llar. El primer englobarà les tasques 
que es realitzen directament a la persona usuària (higiene, preparació d’àpats, control 
medicació, acompanyaments , etc). El segon complementa el primer en els casos que es 
requereixi i engloba les tasques de manteniment i cura de la llar (neteja de la llar).  Aquest 
servei sempre s’ha de fer conjuntament amb el d’atenció personal.

Aquests serveis es financen en part per l’ajuntament, que aporta com a mínim el 34%, en part 
per la Generalitat, mitjançant el contracte programa, que aporta el 66% i per les aportacions 
que han de fer els usuaris.

3. Es modifica l’article 3, Fet imposable, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Fet imposable

El fet imposable del SAD Dependència serà els serveis del qual es beneficiaran les persones 
que tenen reconeguda una resolució de grau de dependència per la Generalitat i sol·liciten un 
servei de SAD dins la cartera de serveis a què tenen dret.

El fet imposable del SAD Social seran els serveis que es beneficiaran les persones que 
necessitin un suport per les tasques diàries al seu domicili, no tinguin reconegut grau de 
dependència o bé, per diferents motius, hagin desistit a la cartera de serveis de la 
Dependència.

4. Es modifica l’article 5, Quantia, que queda redactat de la següent manera:
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Article 5 Quantia

Servei d’ajuda a domicili de Dependència

La quota a abonar per part de l’usuari de la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de 
Dependència es calcularà en funció dels ingressos propis que la Generalitat ens facilita i es 
valorarà d’acord amb la calculadora del Programa Individual d’Atenció (PIA) establerta per la 
Generalitat. El màxim d’hores que es podrà beneficiar l’usuari seran les establertes per la 
cartera de serveis de dependència en funció del grau atorgat.

El preu hora bàsic del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es fixa en 16,25€/hora. 
Excepcionalment, es podrà prestar en caps de setmana amb un increment del 10% sobre el 
preu/hora bàsic.

El preu hora del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora només de dilluns a divendres.

La quota a abonar pels Ajuntaments per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de 
Dependència es fixa en un màxim del 34% del cost total del servei. D’aquest preu es 
descomptarà l’import del copagament dels usuaris, que com a màxim serà del 34%.

Servei d’Ajuda a Domicili Social

La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Social es calcularà 
en funció de l’article 6.

El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Social es fixa en 15,50 €/hora de dilluns a divendres. 

En el SAD Social no es podran fer hores en cap de setmana.

El preu hora del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora només de dilluns a divendres.

5. Es modifica l’article 6, Valoració econòmica del SAD social, que queda redactat de la 
següent manera:

Article 6. Valoració econòmica del SAD social

La valoració econòmica del SAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de 
la unitat familiar de convivència del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda 
disponible.

S’entendrà per unitat familiar de convivència les persones que viuen permanentment en el 
domicili. No es considerarà convivència permanent situacions sobrevingudes i/o temporals.

La quota a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents:

1. Càlcul del mínim vital
Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, 
aigua, telèfon i altres necessitats bàsiques). El mínim vital és igual al 90% del salari mínim 
interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant percentualment 
segons el nombre de  membres del nucli familiar, en base al següent càlcul: 
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Mínim Vital =   1 persona                90% SMI
Mínim Vital =  2 persones                 anterior+60% SMI
Mínim Vital =  3 persones           anteriors+33% SMI
Mínim Vital =  4 persones                 anteriors+25% SMI
Mínim Vital = a partir de 5 persones      anteriors+10% SM

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

Les persones que cobren una prestació per cuidador no professional de LAPAD no seran 
prioritaris en rebre un SAD social, i estaran sotmesos al criteri professional i a l’estudi del cas.

Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

- Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
- IBI
- Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100  €/mes
- Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
- Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o 

d’altres): fins a 300 €/mes
- Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

3. Estalvis bancaris:
Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de SAD quan els saldos mitjos  de tots 
els comptes de les entitats bancàries de la persona usuària superen:

1 persona:   10.000 €

2 persones: 15.000 €

A partir de 3 persones: 20.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 30.000 € no es té 
dret a la subvenció.

Per comprovar els estalvis de l’usuari, es mirarà si hi ha més titulars que convisquin a banda de 
l’usuari. Si és així,es dividiran els estalvis pel nombre de convivents. Si no hi ha convivència, 
malgrat hi hagin més titulars, es comptabilitzaran els estalvis només a nom de l’usuari. 

    Càlcul de la bonificació del servei d’ajut a domicili.

Renda disponible mensual Bonificació
Fins a 30 € 100% del cost
De 31 a 70 € 92% del cost
De 71 a 130 € 84% del cost
De 131 a 190 € 76% del cost
De 191 a 250 € 68% del cost
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De 251 a 310 € 60% del cost
De 311 a 370 € 52% del cost
De 371 a 430 € 44% del cost
De 431 a 460 € 36% del cost
A partir de 460,1 € 0

La prestació del Servei d’Ajut a domicili tindrà una quota mínima de 8 euros mensuals en els 
casos del 100% de bonificació.

El màxim d’hores d’atenció s’estableix en 1 hora/diària (22 hores mensuals). A partir d’aquest 
nombre d’hores l’usuari haurà d’assumir el cost del 100% del servei. 

Els serveis s’aprovaran amb una temporalitat de 6 mesos i passat aquest període caldrà 
revisar-lo de nou.

De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà, previ informe dels Serveis Socials Bàsics 
i amb el vist i plau de la responsable tècnica, augmentar el nombre d’hores i modificar la 
bonificació.

En els casos que es requereixi coordinació entre Serveis Socials i la treballadora familiar es 
facturarà el temps d’aquesta coordinació mensual a l’Ajuntament corresponent. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-12: PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

1.- Es modifica l’article 6, usuaris del servei, que queda redactat de la següent manera:

Article 6. Usuaris del servei

Es considera que una persona té el perfil d’usuari d’un servei de teleassistència quan  
compleixi alguns dels següents requisits:

1. Persona major de 75 anys.

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

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

4. Patologies de base:
 Diabètica insulinodepenent; diagnosticada recentment o 

descompensada (quan encara no sap com controlar-se).
 Cardiopaties de crisi (antecedents de malalties de cor)
 Malalties relacionades amb el sistema respiratori, per les quals es 

requereix  medicar-se amb inhalador. 
 Altres malalties cròniques.

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

b46807b7780e468c9d06b04457bf7760001



25

5. Aïllament de l’habitatge i/o barreres arquitectòniques.

2.- Es modifica l’article 7, valoració econòmica del TAD, que queda redactat de la següent 
manera:

Article 7. Valoració económica del TAD

La valoració econòmica del TAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de 
la unitat familiar de convivència del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda 
disponible.

S’entendrà per unitat familiar de convivència les persones que viuen permanentment 
en el domicili. No es considerarà convivència permanent situacions sobrevingudes i/o 
temporals.

El dret a la subvenció es determinarà en funció dels següents criteris:

1.Càlcul del mínim vital

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

Mínim Vital =   1 persona                90% SMI
Mínim Vital =  2 persones                 anterior+60% SMI
Mínim Vital =  3 persones           anteriors+33% SMI
Mínim Vital =  4 persones                 anteriors+25% SMI
Mínim Vital = a partir de 5 persones      anteriors+10% SM

2. Càlcul de  la renda disponible:

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

Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

- Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
- IBI
- Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
- Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
- Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o 

d’altres): fins a 300 €/mes
- Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.
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Si la renda disponible és igual o menor a 500,01€ mensuals la persona tindrà dret al servei de 
TAD. En tot cas, en els casos en els quals el sol·licitant sobrepassi els criteris econòmics que 
aquí es regulen, pot ser orientat a un servei de TAD privat.

3. Estalvis bancaris:

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de TAD quan els saldos mitjos bancaris 
de tots els comptes de les entitats financeres superen:

1 persona:   30.000 €
2 persones: 40.000 €
A partir de 3 persones: 50.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 50.000 € no es té 
dret a la subvenció.

Per comprovar els estalvis de l’usuari, es mirarà si hi ha més titulars que convisquin a banda de 
l’usuari. Si és així,es dividiran els estalvis pel nombre de convivents. Si no hi ha convivència, 
malgrat hi hagin més titulars, es comptabilitzaran els estalvis només a nom de l’usuari. 

El professional dels Serveis Bàsics d’Atenció Social podrà introduir noves variables 
econòmiques i socials que afavoreixin l'obtenció del servei per part de l'usuari quan 
circumstàncies especials ho requereixin, prèvia justificació i motivació.

ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ

Seguidament es transcriuen les ordenances fiscals de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-17: SERVEIS DE L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA 

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal 
estableix la taxa corresponent a la prestació dels serveis destinats als municipis de la comarca 
que ho sol·licitin i/o formin part de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva.

Constitueix el fet imposable la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la 
comarca de la Selva que hagin aprovat el conveni corresponent i/o sol·licitin al Consell el servei 
de l’Agència Comarcal de l’Energia.

Article 3. Quantia

 Alta en el servei de comptabilitat energètica municipal

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

b46807b7780e468c9d06b04457bf7760001



27

Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/municipi
de 0 a 25 370,89 
de 26 a 50 430,20 
de 51 a 75 520,12
de 76 a 100 610,04

 Alta nova pòlissa 20,15 euros/pòlissa

 Manteniment bàsic del servei

Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/pòlissa/any
de 0 a 25 51,87   
de 26 a 50        41,90   
de 51 a 75 36,21   
de 76 a 100          33,74   

Art. 4 Bonificacions

Els municipis que disposin de conveni d’adhesió a l’Agència Comarcal de l’Energia de 
la Selva degudament aprovat gaudiran d’una bonificació del 30% en el manteniment 
bàsic del servei de comptabilitat energètica.

Article 5 Meritació i pagament

L’import d’alta d’un municipi en el servei de comptabilitat energètica es meritarà en el moment 
que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança per a cadascuna de les pòlisses de 
titularitat municipal es meritaran anualment.

Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei 
de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí oficial 
de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.

ANNEX 3.- TEXT TARIFES 
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2016

Personal Preu hora dia Preu hora nit Preu hora 
Festiu

Peons 20,79 22,44 24,81
Conductors 26,32 28,43 27,41

Capatàs 23,46 25,34 27,41
Administratiu 23,23 25,09 24,81

Auxiliar Administratiu 20,79 22,44 24,81
Mecànic 23,46 25,34 27,41

Mecànic especialista 26,32 28,19 27,41
Encarregat 33,85 36,57 35,96

Operari punt net 21,39 23,10 24,81
Tècnic 27,61 29,46 31,71

Tècnic Auxiliar 21,80 23,45 24,81
Palista 22,61 24,46 26,10

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris personal COMARCA

Preus unitàris maquinària
Maquinària Preu hora

Vehicle recol·lector CP 35,70
Vehicle recol·lector Jumbo 41,02

Vehicle ganxo-grua 33,33
Vehicle rentacontenidors / Cuba aspiració 32,94

Vehicle brigada caixa oberta 17,98
Escombradora 29,42

Escombradora sobre xassís 35,70
Bufador 4,87

Hidronetejador 7,61
Equip llevagraffits 9,13
Vehicle Kangoo 13,09
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2016

Personal Preu hora dia Preu hora nit Preu hora 
Festiu

Peó 22,49 24,15 26,69
Oficial 25,30 27,01 30,20

Conductor 28,34 30,16 33,55
Capatàs 28,95 30,82 33,55

Encarregat 37,50 39,36 39,37
Mecànic 28,36 30,23 33,55

Cap de taller 30,14 32,01 33,55
Oficial administració 28,85 30,50 33,55

Netejador/a 13,15 14,81 18,51

* Aquests preus inclouen DG 3% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris personal BLANES

Preus unitàris maquinària
Maquinària Preu hora

Vehicle recol·lector CP 35,70
Recol·lector auxiliar 5 m3 21,79

Vehicle ganxo-grua 33,33
Vehicle rentacontenidors 32,94

Vehicle brigada caixa oberta 17,98
Escombradora 29,42

Escombradora sobre xassís 35,70
Bufador 4,87

Furgó amb hidronetejador 9,05
Cuba d'aiguabatre / Baldejadora 24,31

Vehicle Kangoo 13,09
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2016

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora sobre xassís 35,70 6,33 225,99

Bufador 4,87 4,00 19,48
TOTAL (€/jornada) 556,71

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora 29,42 6,33 186,21

Vehicle transport 13,09 1,00 13,09
Bufador 4,87 4,00 19,48

TOTAL (€/jornada) 516,98

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora 35,70 6,33 225,99

Vehicle transport 13,09 1,00 13,09
Bufador 4,87 4,00 19,48

TOTAL (€/jornada) 556,75

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Operari punt net 21,39 6,33 135,41

Peó triatge posterior 20,79 2,00 41,58
Conductor 26,32 2,00 52,64

Vehicle ganxo 33,33 2,00 66,65
Vehicle transport 13,09 1,50 19,63
Deixalleria mòbil 18,54 6,33 117,36

Despeses tractament - - 160,00
TOTAL (€/jornada) 593,27

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora gran Comarca

Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora petita Comarca

Preu d'una jornada festiva de servei de neteja viària escombradora sobre xassís Comarca

Preu d'una jornada de deixalleria mòbil Comarca
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2016

Contenidor Preu
Contenidor Form/selectiva 120 l 42,50
Contenidor Form/selectiva 240 l 55,00

Contenidor Resta/selectiva 1.000 l 255,10
Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3 723,67

Caixa 30 m3 per camió ganxo 3.978,50

Contenidor Preu
Contenidor Resta/selectiva 1.000 l 35,00

Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3 414,28
* Opció en funció de disponibilitat

Contenidor Preu
Reparar contenidor metàl·lic 3/5 m3 104,64
Pintar contenidor metàl·lic 3/5 m3 309,64

Canvi de rodes 120/240 l 9,44
Canvi de rodes 1.000 l 18,89

Canvi de tapa 120/240 l 21,07
Canvi de tapa 1.000 l 51,95
Canvi de pedal 1.000 l 58,11

Canvi de bulons laterals 1.000 l 15,98

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris contenidors d'ocasió

Preus unitàris de reparacions de contenidors

Preus unitàris contenidors nous

ANNEX 4.- TEXT ORDENANCES DEL PATRONAT DEL CASTELL DE MONTSORIU

Seguidament es transcriu l’ordenança fiscal de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01 CM RELATIVA A LA TAXA PER A LA CESSIÓ 
D’ÚS PRIVATIU D’ ESPAIS I SALES EN L’ EDIFICI DEL CASTELL DE MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de 
Montsoriu estableix la taxa per a l’ús privatiu de les seves dependències o espais físics.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol institució, entitat, empresa o ciutadà que demani la cessió 
d’ús dels espais i sales del castell que pugui necessitar per a la celebració dels actes de caire 
privat que vulgui portar a terme.

Els interessats demanaran l’autorització per escrit, presentant la sol·licitud corresponent al 
registre general del Consell Comarcal de la Selva amb una antel.lació mínima de dos mesos a 
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la data de realització de l’activitat i d’acord a la normativa especificada en l’Ordenança 
reguladora de la cessió d’ús privatiu degudament aprovada i en vigència. 

Article 3. Quantia

Les taxes aplicables són les següents.

Utilització de la Sala Noble a jornada completa (7hores) 300€

Utilització de la Sala Noble, per cada hora adicional 100€

Utilització de la Sala Nord a jornada completa (7hores) 250€

Utilització de la Sala Nord, per cada hora adicional 100€

Utilització de Pati d’Armes a jornada completa (8hores) 2.000€

Utilització de Pati d’Armes, per cada hora adicional 250€

Utilització del Recinte Jussà a jornada completa (7hores) 2.000€

Utilització del Recinte Jussà, per cada hora adicional 250€

Utitlització de tots els espais del Castell a jornada completa (8hores) 3.000€

Utitlització de tots els espais del Castell, per cada hora adicional 250€

Les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre podran sol·licitar la reducció del 
50% de les tarifes relatives a la utilització privativa dels diferents espais del castell. 

Article 4. Meritació i pagament

La taxa es meritarà al moment de l’autorització per a l’ús, gaudi o aprofitament de l’espai o sala 
del castell per a la realització de l’activitat de caire privat que s’hagi sol.licitat i es farà efectiva 
amb posterioritat a la presentación de la corresponent liquidación emesa pels serveis 
econòmics de l’ens.

Article 5. Responsabilitat de l’ús

Quan per l’ús, gaudi o aprofitament de qualsevol dels espais o sales   de l’ edifici del castell de 
Montsoriu, aquests patissin un deteriorament o desperfecte, el subjecte passiu estará obligat, 
sens perjudici de l’ abonament de la taxa, a pagar les despeses de la seva reparació. 

Article 6. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei 
de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrará en vigor el día següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Provincia de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o 
derogació expressa.
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Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
La Sra. Sylvia Barragan agraeix els tècnics del Consell Comarcal per haver informat de 
les ordenances. La CUP no té res a dir a nivell tècnic perquè són nous, però 
políticament són contraris a l’existència de Consells Comarcals, i creuen que cal parlar 
amb més profunditat sobre la recollida de residus, que és la taxa que més puja. Queda 
pendent tractar el tema del romanent dels diners de la recaptació, que entén que ha de 
revertir als Ajuntaments. Anuncia vot negatiu per un tema conceptual.

El President contesta que s’ha quedat igual perquè vostè està al Consell Comarcal, i 
que en el Ple dels pressupostos se li permetrà aportar tot el que consideri. Els diners 
de recaptació hi són, i estan afectats al servei de recaptació. 

La Sra. Sílvia Barragan contesta que el fet de què la CUP estigui present al Consell 
Comarcal és per saber com funciona. Estan a l’expectativa del que hi ha. 

El Sr. Manel Roqueta avança que donaran suport a les ordenances i agraeix la 
informació donada pel personal tècnic. 

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

Vots a favor: 20
(CIU 12, IdSELVA 4, PSC-CP 3, , PP 1)

Vots en contra: 1
(CUP-PA 1)

Abstencions: 11
(ERC-AM 8, ICV-EuiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, 
C’s 1)

2.2Subrogació del Consell Comarcal de la Selva en els drets i obligacions del 
Consorci de Benestar Social de la Selva derivats del conveni d'adhesió al 
Consorci d’Acció Social de Catalunya i de l'escriptura notarial de compra de 10 
participacions de l'entitat SUMAR Empresa d'Acció Social S.L. (PRP2015/339)

Exp. núm.: 2014/710   

Relació de fets

El 27 de novembre de 2014 la Junta general extraordinària del Consorci de Benestar 
Social de la Selva va aprovar la dissolució del mateix amb efectes de 31 de desembre 
de 2014.

El Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió ordinària de 16 de desembre de 
2014 va ratificar la dissolució del Consorci i es va subrogar en tots els drets i 
obligacions derivats dels contractes i convenis subscrits pel Consorci amb entitats 
públiques i privades segons la relació que constava en l’Annex 1.(BOPG de 5 de gener 
i DOGC de 7 de gener de 2015)
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Així mateix el Ple del Consell Comarcal en la mateixa sessió va aprovar la incorporació 
al seu Inventari de bens i drets de tots els actius del Consorci segons la relació que 
constava a l’Annex 2. 

Amb posterioritat s’ha constatat que en les relacions assenyalades hi mancaven 
d’incorporar el següent Conveni i Actiu formalitzat pel Consorci : 

- Conveni d’adhesió del Consorci de Benestar Social de la Selva al Consorci 
d’Acció Social de Catalunya (CASC) formalitzat en data 3 de juny de 2009 i 
vigent a l’actualitat.

- Compra de deu participacions  socials (num 31 a 40) amb valor nominal de 
Un euro (1€) cadascuna a l’empresa d’acció social Sumar SL mitjançant 
Escriptura Notarial atorgada a Salt el dia 6 de maig de 2010 davant el Sr. 
Vicente Casellas Huertas amb protocol núm 1262.

- Contracte privat signat a Salt en data 11 de maig de 2010 entre el President 
del Consorci d’Acció Social de Catalunya i el President del Consorci de 
Benestar Social de la Selva, entre d’altres, referent a la promesa futura de 
compra-venda de les 10 participacions socials de Sumar SL que disposa el 
Consorci de Benestar Social.

La Junta general del Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC) en sessió de data 5 
de novembre de 2014 va aprovar el nomenament del sr Salvador Balliu Torroella com 
a membre de la seva Junta General en representació del Consorci de Benestar Social 
de la Selva.  

La Junta general de SUMAR, empresa d’Acció Social SL en sessió de data 5 de 
novembre de 2014 va aprovar el nomenament del sr Salvador Balliu Torroella com a 
membre de la seva Junta General en representació del Consorci de Benestar Social 
de la Selva.

El Ple del Consell Comarcal d’organització i funcionament de data 21 de juliol de 2015 
va aprovar el nomenament del sr Salvador Balliu Torroella com a representant a les 
entitats jurídiques CASC i SUMAR SL.  

Es fa necessari doncs completar l’acord plenari del Consell Comarcal de la Selva de 
16 de desembre de 2014 per tal d’incloure en l’Inventari de bens i drets el Conveni, el 
Contracte i els Actius abans assenyalats i subrogar-se en la plena titularitat dels 
mateixos als efectes jurídics i econòmics que procedeixin.

Fonaments de dret

Acord plenari del Consell Comarcal de la Selva de 16 de desembre de 2014.

Conveni d’adhesió del Consorci de benestar social de la Selva al Consorci d’Acció 
social de Catalunya (CASC) de 3 de juny de 2009.
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Escriptura Notarial num 1262 de 6 de maig de 2010 atorgada davant sr Vicente 
Casella Huertas de compra per part del Consorci de benestar social de la Selva de deu 
participacions socials a l’empresa d’acció social de Catalunya SUMAR SL

Contracte Privat de data 11 de maig de 2010 subscrit entre el President del Consorci 
d’Acció Social de Catalunya (CASC) i el President del Consorci de benestar social de 
la Selva, entre d’altres, per a la promesa futura de compra-venda de les deu 
participacions socials que disposa el Consorci per part del CASC.

Art 9 i 10 del reglament orgànic comarcal respecte a les atribucions plenàries.

Art 105, 2 de llei 30/1992 de procediment administratiu respecte a la potestat de 
l’administració de rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes.

Art 74,2 de Llei 26/2010 de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya respecte a la competència per rectificar errors materials o de fet a favor de 
l’òrgan que els ha dictat.

Acords

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

Primer: Subrogar-se amb efectes de 1 de gener de 2015 en la totalitat de drets, 
obligacions i actius que es troben incorporats i/o se’n deriven dels documents públics i 
privats que va formalitzar el Consorci de Benestar Social de la Selva, ara ja dissolt, i 
que s’assenyalen a continuació :

- Conveni d’adhesió del Consorci de Benestar Social de la Selva al Consorci 
d’Acció Social de Catalunya (CASC) formalitzat en data 3 de juny de 2009 i 
vigent a l’actualitat.

- Compra de deu participacions  socials (num 31 a 40) amb valor nominal de 
Un euro (1€) cadascuna a l’empresa d’acció social Sumar SL mitjançant 
Escriptura Notarial atorgada a Salt el dia 6 de maig de 2010 davant el sr 
Vicente Casellas Huertas amb protocol núm 1262.

- Contracte privat signat a Salt en data 11 de maig de 2010 entre el President 
del Consorci d’Acció Social de Catalunya i el President del Consorci de 
Benestar Social de la Selva, entre d’altres, referent a la promesa futura de 
compra-venda de les 10 participacions socials de Sumar SL que disposa el 
Consorci de Benestar Social.

Segon: Incorporar els documents assenyalats a la relació de convenis i contractes 
inclosos en l’Annex 1 de l’acord plenari del Consell Comarcal de 16 de desembre de 
2014.

Tercer: Incorporar a l’Inventari de bens del Consell Comarcal (Annex 2) els actius 
provinents de la compra de deu participacions socials a l’empresa SUMAR SL.
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Quart: Facultar al sr President del Consell Comarcal per a la execució i formalització 
dels presents acords, inclòs el seu atorgament en escriptura notarial si s’escau.

Cinquè: Notificar-ho a les entitats CASC i 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: 30
(CIU 12, IdSELVA 4, ERC-AM 8, PSC-CP 3, ICV-EuiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-
GUANYEM BARCELONA-E 2, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)

2.3Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya (CASC) (PRP2015/346)

Exp. núm.: 2010/24 CBSS

Antecedents

El Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC) es va constituir formalment en data 
30 de setembre de 2008.

En data 9 de desembre de 2008 el CASC constitueix la societat mercantil de capital 
íntegrament públic denominada SUMAR empresa d’acció social SLU com a mitjà i 
servei tècnic propi. (BOPG núm. 234 de 4-12-2008 i núm. 143 de 28-07-2009)

Mitjançant Resolució de Presidència del Consorci de Benestar Social de la Selva núm. 
2009P001CBSS de data 16 d’abril de 2009 es sol·licita la integració del Consorci de 
Benestar Social dins el CASC. (BOPG 82 de 30-04-2009)

En data 2 de juny de 2009 la junta general de CASC accepta la incorporació del 
Consorci de Benestar Social de la Selva.

En data 3 de juny de 2009 es signa i formalitza el Conveni d’adhesió del Consorci de 
Benestar Social de la Selva per a la integració com a membre de ple dret en el CASC.
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En data 2 de setembre de 2015 la junta general del CASC aprova l’inici de l’expedient 
per a la dissolució i liquidació del Consorci d’acció social de Catalunya.

En data 7 d’octubre de 2015 la junta general del CASC ha aprovat per unanimitat la 
dissolució i liquidació del Consorci d’acció social de Catalunya amb efecte de 31 de 
desembre de 2015.

SUMAR empresa d’acció social SLU es subrogarà en tots els drets i obligacions del 
CASC a partir de 1 de gener de 2016 incloent els contractes, convenis i participacions 
subscrits per CASC.

El Consorci de benestar social de la Selva té subscrites 10 participacions (núm. 31 al 
40 amb valor nominal de 1,00 euro cadascuna) en l’empresa SUMAR SLU mitjançant 
escriptura notarial num 1262 atorgada davant notari de Salt sr Vicente Casellas Huerta 
en data 6-05-2010. I també mitjançant contracte privat amb l’empresa SUMAR SLU de 
data 11-05-2010.

El Consell Comarcal de la Selva és el titular actual d’aquestes participacions en virtut 
de la subrogació en tots els drets i obligacions provinents de la dissolució del Consorci 
de benestar social de la Selva aprovada per acord plenari de 16 de desembre de 2014 
i amb efectes de 1 de gener de 2015.

Vist l’informe favorable de secretaria de data 15 d’octubre de 2015.

Vist l’Informe favorable de gestió pressupostaria de 19 d’octubre de 2015.

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

Art 312 a 324 del Decret 179/1995 de 13 de juny de reglament d’obres, activitats i 
serveis respecte al procediment a seguir per a la dissolució i dels Consorcis.

Art 269 al 272 i concordants del DL 2/2003 de 28 abril de règim local a catalunya 
respecte als estatuts d’un Consorci.

Arts 113 i 115 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim jurídic i Procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

Estatuts del Consorci d’Acció Social  de Catalunya aprovats amb caràcter definitiu.

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.
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Acords

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

Primer: Ratificar íntegrament el contingut dels acords de la Junta general del Consorci 
d’Acció Social de Catalunya adoptats en sessió de 7 d’octubre de 2015 respecte a la 
dissolució i liquidació del Consorci d’acció social de Catalunya (CASC) amb efectes de 
31 de desembre de 2015.

Segon: Facultar al President del Consell Comarcal de la Selva expressa i tan 
àmpliament com sigui menester en dret per formalitzar qualsevol document que sigui 
necessari en relació als presents acords.                        

Tercer.- Comunicar-ho a la Junta General del Consorci d’Acció Social de Catalunya 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: 30
(CIU 12, IdSELVA 4, ERC-AM 8, PSC-CP 3, ICV-EuiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-
GUANYEM BARCELONA-E 2, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)

2.4Aprovació inicial  de l'ordenança reguladora de les condicions per a la cessió 
d'ús privatiu dels espais i sales del Castell de Montsoriu. (PRP2015/337)

Exp. núm.: 2015/720   

Relació de fets

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. 

El Consell Comarcal és el propietari del castell de Montsoriu i té encomanada la seva 
gestió i funcionament al Patronat del castell de Montsoriu.
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D’ençà l’obertura al públic del recinte del castell de Montsoriu s’han formalitzat 
diverses peticions d’informació per poder fer ús del recinte per activitats específiques 
diferents  a les vistes guiades o lliures que actualment estan en funcionament i 
degudament regulades.

Un cop analitzades les diferents possibilitats d’ús públic i/o privat del recinte i les tarifes 
que hi ha en altres monuments de característiques semblants, s’ha elaborat una 
proposta d’espais i tarifes per les possibles peticions que puguin sorgir per a l’ús 
privatiu del monument.

El Tècnic de l’àrea d’ensenyament i cultura ha emès Informe favorable en data 29 
d’abril que consta a l’expedient.

En la reunió del 12 de maig de 2015, el Patronat del Castell de Montsoriu va aprovar la 
proposta per regular les “Condicions per a la cessió d’ús privatiu dels espais del 
Castell de Montsoriu.” Que s’adjunta per annex.

Els espais del castell de Montsoriu susceptibles d’ús privatiu per part de empreses, 
entitats o persones, hauran d’estar sotmesos a les condicions de l’ordenança 
reguladora i a una taxa segons les quantitats que s’especifiquin i aprovin i caldrà  l’ 
aprovació de l’ordenança fiscal corresponent del Consell Comarcal de la Selva.

La secretaria ha emès informe favorable en data 8 d’octubre de 2015

Fonaments de dret

Arts 22, 49, 70 i 107 de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

Arts 58 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny de reglament d’obres i activitats.

Art 178 i 237 del DL 2/2003 de llei municipal i règim local a Catalunya.(ordenança 
reguladora)

Art 9,b) del reglament orgànic del consell comarcal de la Selva respecte a les 
atribucions del Ple per a l’aprovació d’ordenances.

Acords

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

Primer: Aprovar inicialment l’ordenança reguladora corresponent a les Condicions per 
a la cessió d’ús privatiu d’espais propis del Castell de Montsoriu per a activitats i 
esdeveniments de terceres persones que ho sol·licitin i d’acord al text que s’adjunta.

Segon: Publicar l’acord d’aprovació inicial al BOPG, DOGC, un diari d’àmplia circulació 
i web de la corporació pel termini de trenta dies per a general coneixement i 
al·legacions que es poguessin formular.
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Si no es presenten al·legacions, l’acord aprovat inicialment esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre, i en cas contrari, una vegada finalitzat el període d’informació 
pública, caldrà acord del Ple d’aprovació definitiva de l’Ordenança, amb pronunciament 
exprés sobre les reclamacions i al·legacions presentades.

Tercer: Comunicar-ho al Patronat del Castell de Montsoriu, a la unitat de cultura del 
Consell Comarcal així com a la secretaria, intervenció i tresoreria als efectes oportuns.

ANNEX - ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DELS ESPAIS I SALES DEL 
CASTELL DE MONTSORIU A INSTITUCIONS, ENTITATS, EMPRESES I/O PERSONES PER A ACTES 
DE CAIRE PRIVAT. 

 PREÀMBUL

El Castell de Montsoriu es troba situat al turó de Montsoriu, a cavall dels municipis d’Arbúcies i Sant Feliu 
de Buixalleu, amb una antiguitat de més de mil anys; la seva gran reconstrucció data del segle XIV essent 
considerat el castell més important de Catalunya de l’època gòtica.

Degudament rehabilitat es troba en molt bon estat de conservació i es una mostra fefaent de l’arquitectura 
del segle XIV i de les formes de vida dels diferents estrats socials d’aquells temps.

Està classificat com a Bé de domini públic i catalogat com a Bé d’interès cultural nacional per Decret de 
22 d’abril de 1949 publicat al BOE el 5 de maig de 1949, R-I-51-5792.

El Consell Comarcal de la Selva com a propietari del castell i la Junta del Patronat que gestiona la 
rehabilitació, conservació i els usos del castell han considerat oportú que alguns dels espais i sales del 
mateix puguin ser utilitzats per a activitats de caire particular per tal de donar major relleu i solemnitat als 
mateixos.  

I tot plegat amb l’objectiu de donar un nou servei als ciutadans, ampliar el coneixement públic del castell i 
amb subjecció al que es disposa en la present Ordenança.

ARTÍCLE PRIMER.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC

 La present Ordenança té per objecte regular la cessió d’ús privatiu dels espais i sales del castell de 
Montsoriu que s’assenyalen per a la celebració d’actes, esdeveniments i/o qualsevol tipus d’activitats que 
guardin relació amb la naturalesa i amb les característiques de l’entorn i de la construcció. 

La cessió d’ús privatiu estarà subjecte a les taxes i/o preus públics que es fixin en la Ordenança Fiscal 
degudament aprovada pel Consell Comarcal i que es trobi en vigència.

La present Ordenança es fonamenta en l’art 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de Règim local a Catalunya, 
art 49 de la Llei 7/1985 de bases de règim local, art 60 del Decret 179/1995 de Reglament d’obres, 
activitats i serveis, en el Decret 336/1988 de reglament de Patrimoni de Catalunya i arts 35 i 36 de la Llei 
58/2003 general tributària. 

ARTÍCLE SEGON.- DESTINATARIS

Qualsevol institució, entitat, empresa o ciutadà podrà demanar la cessió d’ús dels espais o sales del 
castell que pugui necessitar per a la celebració dels actes que hi vulgui portar a terme.

L’autorització es demanarà per escrit, presentant la sol·licitud corresponent al registre general del Consell 
Comarcal de la Selva amb una antelació mínima de dos mesos a la data de realització de l’activitat. 
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La sol·licitud ha d’incloure el nom de la institució, entitat, empresa o persona que es responsabilitzarà de 
l’activitat, les característiques d’aquesta, la seva data i horari, així com el número d’assistents previst i els 
serveis sol·licitats. 

La resposta a les sol·licituds es realitzarà per escrit. 

L’autorització per la utilització restarà supeditada a las necessitats pròpies del Patronat del castell, 
respecte a l’ús dels espais i locals habilitats, però una vegada concedida no podrà ser modificada, 
excepte en casos de força major o imprevistos de suficient entitat.

En aquest cas es posarà a disposició dels peticionaris, si ho desitgen, un altre espai o local adequat per a 
l’activitat.

ARTÍCLE TERCER.- ESPAIS, SALES, CARACTERÍSTIQUES I HORARIS 

A. Sala Noble

Ubicació: Recinte del pati d’armes

Capacitat: 60 persones 

Equipament tècnic:

- pantalla i projector de vídeo

- 2 llocs de megafonia fixa

– PC 

- Taules i cadires

- Usos: Cursos, seminaris, congressos o jornades, presentacions, etc. 

- No hi ha aire condicionat. Ús limitat d’abril a octubre

- Taxes: A determinar per l’ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal. 

            - Horari: Tot el dia,  de 10 a 17h, compatible amb l’horari de visites del castell.

B. Sala nord

Ubicació: Recinte sobirà 

Capacitat: 50 persones 

- Usos: cursos, seminaris, congressos, jornades, presentacions, activitats musicals, exposicions 
temporals, actes protocol·laris, etc.

Sense equipament tècnic

- Taxes: A determinar per l’ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal. 

            - Horari: Tot el dia,  de 10 a 17h, compatible amb l’horari de visites del castell.

Classificador:Acta  -

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

b46807b7780e468c9d06b04457bf7760001



42

C. Pati d’armes 

Capacitat: 

- 300 persones dretes 

- 200 persones assegudes en format de concert (amb escenari) 

- De 150 a 250 persones assegudes a taula, depenent de l’escenari 

- Usos: concerts, recepcions, sopars, conferències, i projeccions

- Taxes: A determinar per l’ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal. 

            - Horari: de 10 a 17h o de 17 a 24h. Ampliable depenent de l’horari del castell.

D. Recinte jussà

Capacitat: 

- 800 persones dretes 

- 500 persones assegudes en format de concert (amb escenari) 

- De 300 a 500 persones assegudes a taula, depenent de l’escenari 

- Usos: concerts, espectacles,recepcions, sopars, conferències, i projeccions

- Taxes: A determinar per l’ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal. 

            - Horari: de 10 a 17h o de 17 a 24h. Ampliable depenent de l’horari del castell.

E. Tot el castell

Per a activitats especifiques com rodatges de pel·lícules o sessions de fotografia cal seguir el 
reglament específic. 

- Taxes: A determinar per l’ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal. 

            - Horari: de 10 a 18h. Ampliable depenent de l’horari del castell.

El recinte jussà és accessible amb cadira de rodes; la resta d’espais no són accessibles per a cadira de 
rodes. 

Les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre podran sol·licitar la reducció del 50% de les 
tarifes relatives a la utilització privativa dels diferents espais del castell. 

ARTÍCLE QUART.- AUTORITZACIÓ, RESERVA I PAGAMENT 

La notificació de l’autorització a l’interessat implica la pre-reserva de l’espai. Aquesta pre-reserva només 
es mantindrà durant un mes des de la notificació, i sempre abans dels quinze dies anteriors a l’activitat. Si 
dins aquest període no es realitza l’abonament de la taxa/preu públic corresponent, el sol·licitant perdrà el 
dret de reserva de l’espai. 
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La notificació a l’interessat especificarà l’import exacte a abonar. Aquesta notificació s’haurà de presentar 
perquè es prepari el document d’autoliquidació necessari per realitzar el pagament. 

Una vegada obtingut el document d’autoliquidació, el pagament es pot realitzar mitjançant targeta de 
crèdit o per ingrés bancari al compte corrent assenyalat.

L’autorització es considerarà efectiva només quan, una vegada signada l’acceptació d’aquestes 
condicions d’ús, el sol·licitant hagi abonat la taxa/preu públic per a la utilització dels espais del castell de 
Montsoriu i ho acrediti davant del personal tècnic del Consell Comarcal

ARTICLE CINQUÈ.- ANUL·LACIONS

Les activitats objecte d’una cessió d’ús es podran suspendre per motiu d’incompliment d’alguna de les 
condicions d’ús que s’assenyalen, perdent l’usuari el dret a rebre qualsevol indemnització o devolució. En 
cas d’incompliment es perdrà també el dret a sol·licitar l’espai en ocasions futures. 

En cas que l’interessat anul·li la reserva per qualsevol motiu amb menys dos mesos d’anticipació es 
perdrà el dret a la devolució de la quantitat abonada 

En cas d’anul·lar la reserva amb més de dos mesos d’anticipació es podrà recuperar un 50% de l’import 
abonat 

L’anul·lació de l’activitat per causes meteorològiques donarà dret a gaudir del mateix espai en una altra 
data posterior, però no a la devolució de l’import abonat.

ARTICLE SISÈ.- ACTIVITATS NO APTES

No són aptes per a la cessió d’utilització privativa del castell de Montsoriu les següents activitats: 

Les activitats amb ànim de lucre que suposin el pagament pels usuaris per l’entrada a l’activitat o per 
qualsevol altre concepte. Les activitats culturals de pagament formen part de la programació cultural del 
Castell i com a tals són activitats en col·laboració.  

Les activitats que posin en perill la integritat del Castell de Montsoriu o del seu contingut, pel seu volum de 
renou, perquè puguin implicar conductes vandàliques o qualsevol altre motiu  de naturalesa anàloga. 

Les que posin en perill la integritat física dels treballadors o dels assistents. 

ARTICLE SETÈ: CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS I SALES 

7.1 Normativa aplicable 

A tots els efectes, l’institució, empresa, entitat o persona que gaudeixi de la cessió d’ús privatiu d’un espai 
del castell de Montsoriu serà el titular de l’activitat a realitzar i, com a tal, haurà de complir la legislació 
vigent, especialment en matèria de emergències, museus i protecció del patrimoni, espectacles públics i 
activitats recreatives, sanitat, contractació i riscs laborals, i protecció del menor. 

El titular de l’activitat haurà de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi possibles danys 
a persones que participin en aquesta activitat o a tercers, així com una assegurança per possibles danys 
materials al castell que cobreixi fins a 20.000€ sense carència. 

El titular de l’activitat es responsabilitzarà dels seus continguts, respectant en tot moment la normativa en 
matèria de propietat intel·lectual, assumint els pagaments que pertoquin en concepte de drets d’autor i, si 
s’escau, l’obtenció d’autorització per a la comunicació pública de continguts protegits. 
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7.2 Protecció del Patrimoni 

El titular de l’activitat haurà de respectar la prohibició de col·locar dins o fora del castell qualsevol 
instal·lació que pugui posar en perill la seva conservació, atempti contra els seus valors estètics, o que 
impliquin un perjudici o una alteració de la seva contemplació o el gaudi mediambiental de l’entorn 

No est pot instal·lar cap publicitat comercial, llevat de displays o panells exempts. 

A més haurà de demanar autorització per a la instal·lació de qualsevol estructura o element necessari per 
als equips de so, il·luminació o audiovisuals com a mínim quinze dies abans de la realització de l’activitat. 
Tots els elements verticals s’han de separar com a mínim un metre de la façana de l’edifici. 

7.3 Seguretat i emergències 

El titular de l’activitat es compromet a contractar amb l’empresa concessionària de la seguretat del castell 
un servei extra de entre dos i quatre auxiliars de vigilància durant el temps que duri el muntatge, 
desenvolupament i desmuntatge de l’activitat, depenent de les característiques de l’acte.

No es pot utilitzar material pirotècnic al recinte del bosc de Montsoriu. Al castell i al seu voltant està 
prohibit utilitzar qualsevol tipus de foc, inclosos torxes, espelmes decoratives i cuines de gas. 

Pel que fa a la legislació d’emergències, el titular de l’activitat està obligat a atenir-se al pla d’emergències 
de l’edifici, respectant la cabuda màxima dels espais cedits.  

Igualment, ha de respectar la prohibició de fumar, tant al bosc, com dins el Castell de Montsoriu. 

El titular de l’activitat és responsable de la custodia dels equips que es duguin al Castell de Montsoriu per 
a la seva realització. El Patronat i el Consell Comarcal no es fan responsables dels objectes que es deixin 
al Castell en cas de pèrdua, robatori, incendi, mal ús o qualsevol altre desperfecte. 

7.4 Sanitat i neteja 

Per salubritat i protecció mediambiental el titular de l’activitat està obligat a: 

No deixar cap resta de menjar o beguda a cap dels espais utilitzats per a l’activitat. 

Responsabilitzar-se de la neteja dels espais cedits després de la sessió. 

Transportar els aliments en contenidors estancs, tant en el muntatge com en el desmuntatge, per evitar 
tacar el paviment. Si això es produeix, el titular es responsabilitzarà de la neteja, seguint les instruccions 
de la cap de conservació del castell. 

En cas que s’hagin de preparar o manipular aliments, instal·lar una carpa al recinte jussà amb una 
protecció del terra per evitar taques o desperfectes. 

No deixar cap deixalla als espais utilitzats, com ara capses buides, material de difusió, llaunes, vestuari, 
botelles, etc. Les escombraries s’han de dipositar al contenidor corresponent de paper, envasos, vidre o 
rebuig. 

Per a les activitats amb més de 100 usuaris, contractar un servei de neteja extra de dues hores a realitzar 
després de l’activitat amb l’empresa concessionària de la neteja del castell. En cas que l’activitat suposi el 
consum d’aliments, la neteja es realitzarà immediatament després que l’activitat finalitzi. 
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7.5 Logística de l’activitat 

Per tal que es pugui compatibilitzar l’activitat amb les pròpies del museu el seu titular haurà de concretar i 
signar, al menys un mes abans de l’activitat, la fitxa tècnica d’aquesta, on s’especificaran: 

a) Les possibles necessitats de circulació i d’accés als diferents espais de l’edifici (com camerinos, 
magatzems, connexió a preses de corrent, talls temporals de circulació del públic del castell, etc.) 

b) Les necessitats tècniques de potència, so, il·luminació, i audiovisuals, si s’escau. El titular es 
responsabilitzarà de totes les despeses generades per l’activitat i de la contractació del personal tècnic 
necessari per a la seva realització. Les empreses responsables de so i llum han de ser autoritzades 
prèviament pel Consell Comarcal. El castell de Montsoriu no assumirà cap despesa extra que l’activitat 
generi per aquest concepte o per qualsevol altre. 

c) Els horaris de descàrrega, muntatge, desmuntatge i càrrega dels equips necessaris per a la sessió, i el 
nombre de persones que hi participarà. 

d) En cas que sigui necessari, la ubicació dels possibles equips de potència, il·luminació o qualsevol altre 
que s’hagi de dur al castell per a la realització de l’activitat 

El titular haurà de respectar els horaris per als quals s’ha autoritzat la utilització de l’espai, i, en cas que 
l’activitat coincideixi amb altres usos del museu, respectar les altres activitats que es desenvolupin a 
l’edifici evitant els renous, crits, vibracions o qualsevol altre causa que disturbi el seu bon funcionament. 

El titular de l’activitat se responsabilitzarà de retirar tots els elements que instal·li per a l’activitat dins els 
següents terminis: 

a) Si interfereixen amb la circulació del castell, immediatament després de l’activitat

b) Si no interfereixen amb la circulació del castell, dins les 24 hores següents 

Totes les activitats sense excepció han de finalitzar abans de la 1 hora de la matinada. 

ARTÍCLE VUITÈ.- ASSEGURANCES  

El titular de l’activitat haurà de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi possibles danys 
a persones que participin en aquesta activitat o a tercers, així com una assegurança per possibles danys 
materials al castell que cobreixi fins a 20.000€ sense carència. 

De no presentar-se aquesta documentació amb una antel.lació mínima de quinze dies a la data de 
l’activitat, quedarà automàticament revocada la autorització concedida.

ARTÍCLE NOVÈ.- OBLIGACIONS DELS ASSISTENTS

Per tal de garantir la bona conservació de las dependències del castell, els assistents a l’activitat se 
abstindran de realitzar qualsevol acte que pugui suposar deteriorament de les mateixes, del que en seran 
responsables aquells que hagin sol.licitat l’ús dels espais i locals. 

Els assistents ha d’actuar amb correcció i seguir les indicacions del personal del Patronat del castell i/o 
del Consell Comarcal. 

ARTICLE DESÈ.- INCOMPLIMENT

En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes condicions d’ús el titular de l’activitat perdrà el dret de tornar a 
gaudir de l’autorització per la utilització privativa del castell de Montsoriu.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

Es faculta al President del Consell Comarcal de la Selva i/o al President del Patronat del castell de 
Montsoriu per a dictar les instruccions que considerin precises per al compliment i desenvolupament de la 
present Ordenança.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

En tot allò no previst en la present Ordenança el Consell Comarcal mitjançant el Patronat del castell tindrà 
la competència per interpretar, resoldre i/o executar totes aquelles qüestions, incidents o circumstàncies 
que es poguessin platejar. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La present Ordenança entrarà en vigor al següent dia de la publicació del text definitiu en el Butlletí 0ficial 
de la Província de Girona i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació. 

Setembre de 2015.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
No n’hi ha

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

Vots a favor: 30
(CIU 12, IdSELVA 4, ERC-AM 8, PSC-CP 3, ICV-EuiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-
GUANYEM BARCELONA-E 2, PP 1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 2
(CUP-PA 1, C’s 1)

3. Propostes Urgents

4. Mocions

4.1Moció de suport al President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, a 
l'exvicepresidenta, Joana Ortega i a la consellera, Irene Rigau, amb motiu de la 
seva imputació per l'organització del 9N  (PRP2015/336)

Exp. núm.: 2015/717   

Antecedents

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
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nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme 
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a 
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan 
es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls 
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 
des de la inhabilitació fins a la presó. 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció 
dels següents acords

Acords

Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics.

Tercer.- Refermar el compromís del Consell Comarcal de la Selva amb el dret 
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret 
a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a 
través dels mitjans públics comarcals.

Esmenes
El Sr. Salvador Balliu  i el Sr. Àngel Canosa acorden incorporar al primer punt dels 
acords de la moció, l’esmena següent: “a qualsevol altra persona que estigui imputada 
en un futur per aquests fets”  

Intervencions
Sr. Àngel Canosa voldrien fer una esmena de forma, perquè actualment són President 
i Consellera en funcions, i la Vicepresidenta ja no n’és. D’altra banda, actualment estan 
encausats només 3 persones, però a la vegada, voldrien afegir “a qualsevol altra 
persona que estigui imputada en un futur per aquests fets”. 
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El Sr. President està d’acord en incorporar el text “a qualsevol persona que estigui 
imputada en un futur per aquests fets”, i el Sr. Angel Canosa està d’acord en aquesta 
apreciació i de no entrar en la formalitat dels càrrecs “en funcions”. 

El Sr. Martí Nogué, a títol personal, no en nom del grup IdSelva, anuncia que 
s’abstindrà de la votació.

El Sr. Hernández explica que serà negatiu el seu vot per per les competències que té 
el Consell Comarcal, ja que no creuen que estigui entre les seves competències la de 
reinvindicar aquest fet; i perquè considera que s'està fent un ús partidista de la 
justícia. 

El Sr. Salvador Balliu agraeix la intervenció 

El Sr. Manel Roqueta avança que s’abstindran, i llegeix la moció que han presentat el 
grup socialista a diversos Ajuntaments. Diu que no la volen portar a aprovació però la 
utilitzaran per argumentar la seva abstenció. Se’n transcriu el seu text a continuació: 

MOCIÓ  PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A CATALUNYA 
 
El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i 
a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de Novembre 
manifesta que: 
 
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de 
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han 
posat els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits 
que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el 
futur encaix de Catalunya dins d’Espanya.

Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions que ja vàrem 
denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació política o l’ús  
d’eines inadequades de participació ciutadana. 

Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per a 
preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam 
donar suport, i que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no 
permetia fer la consulta del 9 de novembre. També  vam denunciar que el Govern del 
PP cometia un gran error judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució 
jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de 
presidir en aquests moments i sempre la vida política a Catalunya i a Espanya. 

En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el 
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva 
feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre 
respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent. 

Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en 
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg. 

Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup socialista del Consell 
Comarcal de La Selva volem:
1.     Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la 
política.
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2.     Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el 
funcionament de les institucions.
3.     Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
4.     Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no 
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de 
Catalunya o cap altre funcionari públic.
5.     Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una 
solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.

El Sr. President agraeix. 

La Sra. Sylvia Dinorah Barragan diu que donen tot el seu suport a la moció, donen el 
suport també a l’esmena presentada per ERC 

La Sra. Dolors Rubio diu que s’abstindran perquè creuen que ningú ha de ser imputat 
per fer ús dels seus drets democràtics, però creuen que últimament també s’han 
produït altres casos en què no es presta tanta atenció, com el de l’Isma i en Dani o els 
tres del Vendrell. El seu grup ha presentat mocions en molts casos i no s’han aprovat, 
per tant, volen posar rellevància a la paraula “ningú” ha de ser imputat per exercitar 
drets democràtics.  

El Sr. Martí Nogué parla en nom personal, no en nom del grup IDSelva, i anuncia que 
s’abstindrà en aquest punt. Està d’acord en treure les urnes per poder fer ús del dret 
de vot perquè no coneix si realment s’han produït els fets.

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

Vots a favor: 24
(CIU 12, IdSELVA 3, ERC-AM 8, CUP-PA 1)

Vots en contra: 2
(C’s 1, PP 1)

Abstencions: 6
(PSC-CP 3, ICV-EuiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E 2, 
Sr. Martí Nogué)

5. Proposta d’acord d’acceptació de dimissió de consellera comarcal

5.1Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Natàlia Figueras Pagès 
(PRP2015/353)

Exp. núm.: 2015/589   

Antecedents

La senyora Natàlia Figueras Pagès ha presentat la dimissió com a consellera 
comarcal, d’acord amb el seu escrit de data 23 d’octubre de 2015 i registre d’entrada 
4086, pel grup Convergència i Unió (CiU), al Consell Comarcal de la Selva.
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Fonaments de dret

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

La suplent d’aquesta titular, del grup Convergència i Unió (CiU), és la Sra. Olga 
Guillem Pujol.

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. Natàlia Figueras Pagès 
com a consellera comarcal pel grup Convergència i Unió (CiU), i agrair-li la seva tasca 
i participació.

Segon.- Sol•licitar a la Junta Electoral el nomenament de la Sra. Olga Guillem Pujol 
com a consellera comarcal, en substitució de la Sra. Natàlia Figueras Pagès.

Intervencions
La Sra. Natàlia Figueras pren la paraula per dir que ha crescut en aquest Consell 
Comarcal de la Selva, ha après molt, durant el temps que hi ha estat. S’han passat 
processos complicats, i s’emporta el fet que els treballadors s’impliquen pels serveis a 
la ciutadania, i els partits polítics han deixat de banda els colors polítics i vol dir-li a la 
Sra. Silvia barragan que no es preocupo per la capacitat, objectiu i ambició de l’ens 
comarcal, que fan un servei públic impecable i ella mateixa es convencerà amb el 
temps de què això és així. 

6. Precs i preguntes

Sr. Angel Canosa, arrel de la dimissió de la Natàlia Figueres, demana si es mantindrà  
la figura del coordinador, i també vol recordar que abans de la CIP es va tenir una 
reunió amb els advocats que porten la representació del Consell Comarcal al Cas 
Manga. Ens van explicar que inicialment el jutjat de Lugo va qualificar el Consell 
Comarcal com a responsable civil subsidiari. Es vol ser acusació particular, però a 
hores d’ara som acusació particular. 

Es va dir per part dels advocats, que l’actitud processal dependrà de si som acusació 
particular o responsables civils subsidiaris. Entenen que la conducta activa del Consell 
Comarcal ha de ser la de recerca de la veritat, i li demanen com a President, que miri 
de traslladar als advocats del Consell Comarcal que persegueixin la veritat i defensar 
el Consell com a ens públic. 

El President contesta que no pot adelantar-li què passarà amb el càrrec de 
coordinador, només pot dir que per ara queda vacant. 

Pel que fa al cas manga, diu que portem 36 mesos de patiment i que ho seguirem 
patint, li van demanar convocar una reunió per informar i complir amb els deures de 
transparència. Ens vam personar com a acusació, però la jutgessa va qualificar el 
Consell Comarcal de responsable civil subsidiari. Coincideix plenament amb el fet que 
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cal averiguar la veritat, hi ha d’haver una transparència total, s’ha de decidir tots junts 
amb els portaveus, però fins que no acceptin el cas els jutjats de Santa Coloma, no es 
podrà avançar en aquest tema. 

La Sra. Sylvia Barragan també manifesta que és imprescindible destriar les 
responsabilitats de qui li pertoqui, i que volen un Consell Comarcal transparent i 
pròxima a la ciutadania. D’altra banda, desitja el millor a la Sra. Natàlia Figueras, però 
demana que es suprimeixi la dedicació assignada a coordinació perquè suposaria un 
estalvi molt important. 

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 22 de desembre de 
2015

La secretària
Santa Coloma de Farners, 22 de desembre de 2015
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