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

