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 20132014 (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

