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 20142015 (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

