
 

ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 

Sessió: PLE2013/1 Extraordinari 

Dia:9 d' abril de 2013 a les 17:00 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
 
1. Propostes d’acord 

 
1.1. Presa de possessió dels nous consellers 
 
1.2. Elecció de president pel Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/80) 
 
 
 
El president accidental 
 
 
 
Jordi Orobitg Solé 
 
Santa Coloma de Farners, 4 d' abril de 2013 
 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
Sessió: PLE2013/2 

Dia:9 d' abril de 2013 a les 17:30 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 
 - PLE2012/4 Ordinari de 18/12/2012 
  
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 

 
3.1. Donar compte de la renúncia del conseller Sr. Josep Valls (PRP2013/77) 
 
3.2. Creació de l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/63) 
 
3.3. Aprovació del canvi de modalitat contractual en la prestació del servei de compostatge 
casolà indirecte a través de l'empresa mixta Serveis Mediambientals de la Selva, NORA 
(PRP2013/62) 
 
3.4. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de fitxers de dades de caràcter 
Personal. Creació de nous fitxers i modificacions dels existents (PRP2013/72) 
 
3.5. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport escolar col·lectiu. Curs 2013-
2014 (PRP2013/71) 
 
3.6. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de transport individual. Curs 2013-2014 
(PRP2013/68) 
 
3.7. Aprovació de les bases i concessió dels ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014 
(PRP2013/69) 
 
3.8. Modificació de la Relació de Llocs de Treball Inicial i amortització d’una plaça de 
Netejadora (PRP2013/74) 
 
3.9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2012 (PRP2013/73) 
 
 
4. Propostes Urgents 
 
5. Mocions 
 
5.1. Propostes del grup Independent de la Selva (ISELVA) 
 



 

- Donar compte per part de l’equip de govern de les accions realitzades en relació al 
contracte amb l’empresa GRS i situació dels funcionaris implicats 

- Proposta d’un govern de concentració amb tots els grups representats al Consell 
Comarcal. 

 
5.2. Moció dels grups comarcals que signen la present per a declarar la Selva comarca lliure de la 
tècnica de fractura hidràulica, coneguda com a "FRACKING" (PRP2013/79) 
 
5.3. Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans (PRP2013/78) 
 
5.4. Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés de transició 
nacional (PRP2013/57) 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
 
El president accidental 
 
 
Jordi Orobitg Solé 
 
Santa Coloma de Farners, 4 d' abril de 2013 
 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
Sessió: PLE2013/3 

Dia:18 de juny de 2013 a les 17:00 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 -PLE 2013/1 Extraordinari de 09/04/2013 

-PLE 2013/2 Ordinari de 09/04/2013 
 

2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 

 
3.1. Presa de possessió de nous consellers (PRP2013/111) 
 
3.2. Designació de portaveus del grup Convergència i Unió (PRP2013/123) 
 
3.3. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva (PRP2013/110) 
 
3.4. Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances fiscals del transport escolar pel curs 
2013-2014 (PRP2013/120) 
 
3.5. Resolució d'un recurs de reposició contra l'aprovació definitiva del plec de clàusules 
administratives particulars del contracte de concessió del servei de menjador (PRP2013/118) 
 
3.6. Adjudicació del contracte de concessió administrativa del servei de menjador escolar a la 
comarca de la Selva (PRP2013/124) 
 
3.7. Aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals per a la contractació 
del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/125) 
 
4. Propostes Urgents 
 
5. Mocions 
 
5.1.Moció de rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial de modificació de les 
demarcacions judicials i supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners (PRP2013/115) 
 
5.2.Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya (PRP2013/116) 
 
5.3. Moció de rebuig a l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 
(ARSAL) (PRP2013/117) 
 
6. Precs i preguntes 
 
El president 



 

 
Salvador Balliu Torroella 
Santa Coloma de Farners, 12 de juny de 2013 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 

Sessió: PLE2013/4 

Dia:1 d' octubre de 2013 a les 17:00 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 
 -PLE 2013/3 Ordinari de 18/06/2013 
  
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 

 
3.1. Presa de possessió de nous consellers: Sra. Margarita Montes Giménez i Sr. David 
Boguñà Espinal (PRP2013/219) 
3.2. Aprovació provisional de la modificació i/o establiment d'ordenances fiscal per l'any 2014 
(PRP2013/227) 
3.3. Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2013/229) 
3.4. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2012 (PRP2013/171) 
3.5. Ratificació de l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació en el marc del 
Programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya (PRP2013/240) 
3.6.Declaració de cessament del conseller Sr. Josep Romaguera Ramió i sol·licitud de 
nomenament del Sr. Juan Ramon Veciana Martínez (PRP2013/228) 
 
4. Propostes Urgents 
 
5. Mocions 
 
6. Precs i preguntes 
 
 
El president 
 
 
Salvador Balliu Torroella 
 
Santa Coloma de Farners, 25 de setembre de 2013 
 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 

Sessió: PLE2013/5 
Dia:17 de desembre de 2013 a les 17:00 hores, 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 
  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 -PLE 2013/4 Ordinari de 1/10/2013 
  
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 

 
3.1 Modificació del Reglament Orgànic Comarcal per a l'atribució de la competència 
sancionadora a favor de la Gerència del Consell Comarcal (PRP2013/298) 
3.2 Aprovació del pressupost de l'exercici 2014 (PRP2013/304) 
3.3 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària per l'any 2014 (PRP2013/305) 
3.4 Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals T-09 Reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part 
del Consell Comarcal de la Selva per l’any 2014,  modificació de l’ordenança fiscal T-07 Taxa 
per la protecció mediambiental i la derogació del preu públic P-03 Menjador escolar 
(PRP2013/303) 
3.5 Modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingresos de dret 
públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 
(PRP2013/307) 
3.6 Acord sobre les condicions laborals entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
representants dels treballadors laborals en materia de permisos i llicències (PRP2013/299) 
3.7 Adjudicació de la gestió de la Planta de compostatge de la Selva a l'empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva Nora, SA (PRP2013/297) 
3.8 Canvi de modalitat de prestació del servei de les deixalleries comarcals i adjudicació a 
l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA, SA  (PRP2013/296) 
3.9 Ratificació pel Ple del Consell Comarcal de la Selva de la resolució de presidència 
2013P160 sobre la delegació de la competència a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la 
tramitació i aprovació de la segona modificació del Pla Parcial plurimunicipal del sector "CIM LA 
SELVA" (PRP2013/291) 
3.10 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. José Martínez Herrera 
(PRP2013/318) 
3.11 Acceptació de la dimissió de consellers comarcals: Enric Martínez Maiz i Jaume Fontanet 
Masferrer (PRP2013/319) 
3.12 Acceptació de la dimissió del conseller comarcal Sr. Moisès Garcia i Milans 
(PRP2013/321) 
 
4. Propostes Urgents 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
5. Mocions 
5.1 Moció de suport a l'Ajuntament de Sils per l'execució del projecte de millora de la carretera GI-555 
(PRP2013/295) 
 
6. Precs i preguntes 
 
 
 
El president 
 
 
Salvador Balliu Torroella 
 
Santa Coloma de Farners, 12 de desembre de 2013 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 

Sessió: PLE2014/1 

Dia:18 de març de 2014 a les 17:00 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 -PLE 2013/5 Ordinària de 17 de desembre de 2013 
  
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 
 

 
3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. José Antonio Rodríguez Gragera 
(PRP2014/48) 
 
3.2. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Enric Nualart Capdevila (PRP2014/49) 
 
3.3. Presa de possessió de nova consellera comarcal: Sra. Isabel Lozano i Ruiz (PRP2014/56) 
 
3.4. Presa de possessió de nou conseller comarcal: Sr. Jordi Jaldón Juan  (PRP2014/62) 
 
3.5. Aprovació del reglament del servei de menjador escolar. Curs 2014-2015 (PRP2014/61) 
 
3.6. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes individuals de menjador escolar. Curs 2014-
2015 (PRP2014/58) 
 
3.7. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar individual. Curs 2014-2015 
(PRP2014/59) 
 
3.8. Aprovació de les bases i concessió d'ajudes al transport escolar col·lectiu. Curs 2014-2015 
(PRP2014/60) 
 
3.9. Aprovació del reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell 
Comarcal de la Selva (PRP2014/51) 
 
3.10. Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals T-07 Reguladora de la taxa 
per a la protecció mediambiental (PRP2014/54) 
 
3.11. Aprovació de l'ampliació del conveni de col·laboració amb la Direcció General del 
Cadastre i el Consell Comarcal pel que fa a l'activitat de tramitació dels expedients d'alteracions 
de domin mitjançant delegació de competències model extern (PRP2014/63) 
 
3.12. Ratificació de la resolució de presidència 2014P49 de desistiment de la subvenció 
atorgada al Consell Comarcal pel FEDER i una altre de la Diputació de Girona per a la 



 

construcció d'un Centre d'Innovació de la Biomassa (CIAB) (PRP2014/66) 
 
 
4. Propostes Urgents 
 
 
5. Mocions 
 
5.1. Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
(PRP2014/57) 
 
5.2. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la 
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. (PRP2014/65) 
 
 
6. Proposta d’acord d’acceptació de dimissió de conseller comarcal 
 
6.1. Acceptació de la dimissió de la consellera comarcal Sra. Soledad Mulero Hernández 
(PRP2014/47) 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
 
 
 
El president 
 
 
Salvador Balliu Torroella 
 
Santa Coloma de Farners, 12 de març de 2014 
 
 



 

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
 

Sessió: PLE2014/2 

Dia:17 de juny de 2014 a les 17:00 hores, 

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

  
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
  
 -PLE2014/1 Ordinària 18/03/2014 
 
2. Supervisió d’òrgans de govern 
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple 
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència 
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència 
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials 
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat 
 
3. Propostes d’acord 

 
3.1. Presa de possessió de nou conseller: Sr. José Fernández Celada (PRP2014/140) 
3.2. Modificació de la relació contractual d'indefinits no fixes a fixes dels treballadors Sílvia 
Serrano, Cristina Furtià i Ignasi Cruz (PRP2014/113) 
3.3. Acceptació de la delegació de la competència pel cobrament a l'estranger de les sancions 
de trànsit de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar al Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/130) 
3.4. Mantenir invariable, pel curs 2014-2015, les mateixes tarifes del menjador escolar 
aplicades pel present curs. (PRP2014/133) 
3.5. Ratificació de la dissolució del Consorci de Gestió de Residus de la Selva (PRP2014/135) 
3.6. Aprovació del nou emblema del Consell Comarcal de la Selva (PRP2014/132) 
 
4. Propostes Urgents 
 
5. Mocions 
 
6. Precs i preguntes 
 
 
El president 
 
 
Salvador Balliu Torroella 
 
Santa Coloma de Farners, 11 de juny de 2014 
 
 
 


