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Edicte

Identificació:

Títol: Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança general de 
recaptació 

Expedient: 2017/1073   

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 19 d’octubre de 2017, va acordar aprovar 

inicialment la modificació de l’ordenança general de recaptació en els seus articles 82.2, 

82.4, 82.11 i 136. Sotmesa a exposició pública no s’han presentat reclamacions ni 

al·legacions en relació a la mateixa, motiu pel qual ha esdevingut definitivament aprovada, 

sense necessitat de nou acord.

D’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la modificació i la creació de les 

ordenances i de les tarifes queda definitivament aprovada amb el redactat que consta a 

l’annex.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs 

contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 

mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci, de conformitat 

amb el que disposa l’art. 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Santa Coloma de Farners, 

El president

Salvador Balliu Torroella

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que 
consta al marge esquerre. 
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ANNEX

El text dels articles definitivament modificats de l’ordenança general de recaptació es 
transcriuen a continuació:

Art. 82.2  L’import dels trams de licitació haurà d’adequar-se a les escales següents:

a) per a tipus de subhasta fins a 10.000 €, 100 €

b) per a tipus de subhasta de 10.000,01 € a 50.000 €, 300 €

c) per a tipus de subhasta de 50.000,01 € a 100.000 €, 500 €

d) per a tipus de subhasta superiors a 100.000,01 €, 1.000 €

Art. 82.4 Els xecs o talons seran ingressats en el compte que designi el/la tresorer/a, i 
s’efectuarà la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop acabada 
la subhasta. La materialització de la devolució es farà mitjançant transferència al número de 
compte designat per l’interessat o devolució del xec. 

Art. 82.11 En el supòsit de venda per adjudicació directa, l’alienació s’ha de dur a terme en 
el termini màxim de sis mesos comptats des del moment de la publicació de l’inici del 
procediment de venda per adjudicació directa. A l’efecte esmentat, s’analitzaran les ofertes 
presentades un cop finalitzat cada període mensual, en el decurs del mes següent, i 
l’adjudicació s’efectuarà a qui presenti la millor oferta econòmica, sempre que aquesta es 
consideri suficient a judici de la Mesa. Una oferta considerada insuficient es pot reservar per 
a posteriors anàlisi mensuals d’ofertes presentades. Igualment, en el cas que no es 
presentin ofertes o que aquestes siguin considerades insuficients, es considerarà 
transcorregut el tràmit d’adjudicació directa al final de cada període mensual si l'ens creditor 
manifesta per escrit el seu interès en adjudicar-se els béns subhastats que no s'han pogut 
alienar. Finalment, en cas que no es presentin ofertes, o que aquestes es considerin 
insuficients, o que l'ens creditor no hagi manifestat per escrit el seu interès en adjudicar-se 
els béns esmentats, i per tant no es dugui a terme o es proposi cap adjudicació a 
conseqüència dels anàlisi mensuals citats, un cop transcorregut el termini màxim de sis 
mesos es podrà proposar per part del Consell Comarcal de la Selva l’adjudicació dels béns a 
l’ens creditor. En qualsevol dels casos en què l’ens creditor manifesti el seu interès o faci 
una petició al Consell Comarcal de la Selva en relació amb l’adjudicació d’un bé al seu favor, 
l’ens comarcal acordarà l’adjudicació en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de 
l’escrit de l’ens creditor, un cop emesos els informes jurídics interns que siguin requerits.

En el supòsit que l’ens creditor acordi no adjudicar-se els béns o drets embargats, per 
concorre el supòsit establert a l’article 109.2 del RGR, haurà de comunicar-ho al Consell 
Comarcal de la Selva, mitjançant certificació expedida pel Secretari, per a la deguda 
continuació del procediment administratiu de constrenyiment.
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Transcorreguts sis mesos, comptats des de la notificació de la proposta d’adjudicació a l’ens 
creditor, sense que s’hagi dictat l’acord, es procedirà a la baixa per descàrrec comptable 
dels deutes objecte del procediment, amb el rescabalament de les costos en que hagi 
incorregut el Consell Comarcal com a conseqüència de les gestió de l’expedient.

Art. 136, notificacions administratives

1. Es practicarà la notificació per mitjans telemàtics als interessats en els termes que 
s’estableix a la ordenança d’administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva. Així 
mateix, es practicarà la notificació per mitjans telemàtics als interessats que hagin indicat 
aquest mitja com a preferent per a la recepció de notificacions en la seva sol·licitud, escrit o 
comunicació , o be consentint aquest mitjà a proposta del servei del SGTC competent. La 
sol·licitud i el consentiment es podran emetre i obtenir per mitjans electrònics i podrà 
contemplar els diferents tràmits dels  procediments administratius que el consell comarcal 
realitza relacionats amb l’interessat.

2. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, el 
Consell Comarcal de la Selva podrà enviar un avís al dispositiu electrònic i / o a l'adreça de 
correu electrònic de l'interessat que aquest hagi comunicat, informant de la posada a 
disposició d'una notificació a la seu electrònica o a l'adreça electrònica habilitada única. La 
manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament 
vàlida.

3. El sistema de notificació establert pel Consell Comarcal de la Selva acreditarà la data i 
hora de la notificació a l’interessat i l’accés d’aquest al contingut del missatge de notificació, 
així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti l’accés. Quan existint constància de la 
recepció de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que accedeixin al seu 
contingut, s’entendrà que la notificació ha estat refusada.

4. Les notificacions a tercers emeses pel SGTC estaran signades electrònicament, 
mitjançant segell electrònic del SGTC (CDA) o certificat de funcionari, acreditatiu de la 
identitat i càrrec del responsable que signa la notificació. S’acompanyarà un codi de 
verificació electrònica, en base al qual l’interessat podrà accedir a la pàgina web deL SGTC 
a fi de comprovar l’autenticitat del document i la identitat del signant. 

5. No obstant el previst en els apartats anteriors d’aquest article, les comunicacions i 
notificacions que s’hagin de realitzar al SGTC s’efectuaran a través de la seu electrònica 
d’aquest organisme quan els interessats es corresponguin amb la relació d’obligats que 
detalla l’article 2.2 de la ordenança d’administració electrònica del Consell Comarcal de la 
Selva.
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