
ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

Sessió: PLE2014/5 
Dia:16 de desembre 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 

- PLE2014/3 Ordinària 16/09/2014
- PLE2014/4 Extraordinària 25/09/2014

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 

3.1Presa de possessió de nou conseller: Sr. Antoni Marín Acuña (PRP2014/294) 
3.2Presa de possessió de nou conseller: Sr. Josep Maria Clopés Alemany (PRP2014/295) 
3.3Aprovació del pressupost per l'exercici 2015 (PRP2014/314) 
3.4Aprovació provisional de la modificació i creació de diverses ordenances fiscals per l'any 
2015 i aprovació provisional de les tarifes dels serveis prestats per NORA per l'any 2015 
(PRP2014/313) 
3.5Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l'any 2015 (PRP2014/312) 
3.6Aprovació provisional d’una nova ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en el Consell 
Comarcal de la Selva per l’any 2015 (PRP2014/297) 
3.7Aprovació provisional sobre l'aprovació de la disposició de caràcter general reguladora de la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal (2a. modificació) 
(PRP2014/293) 
3.8Modificació del/la responsable del contracte de menjador escolar (2a. modificació) 
(PRP2014/298) 
3.9Ratificació de la dissolució del Consorci de Benestar Social de la Selva (PRP2014/299) 
3.10Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P201 de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci del Ter (antic Alba-Ter) (PRP2014/275) 
3.11Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P202 de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona (PRP2014/292) 
3.12Ratificació  de la Resolució de Presidència 2014P246 sobre l'adscripció del Consorci Ter 
Brugent al Consell Comarcal de la Selva i de la ratificació de la modificació dels seus estatuts 
per adaptar-los a la llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat Local 
(LRSAL) (PRP2014/311) 
3.13Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P238 de nomenament de representants als 
òrgans col∙legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva. Nomenament del Sr. 
Martí Nogué Selva com a representant del Consell Comarcal de la Selva al CILMA en 
substitució del Sr. José Manuel Verde Tejero (PRP2014/253) 
3.14Ratificació de la Resolució de Presidència 2014P205 de nomenament de representants als 
òrgans col∙legiats d'ens participats pel Consell Comarcal de la Selva. Nomenament del Sr. 
Enric Nualart Capdevila com a representant del Consell Comarcal de la Selva al Consell 
Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor  (PRP2014/291) 
3.15Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2014P173 de renúncia als ajuts del Pla 



únic d'obres i serveis de Catalunya anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del 
pagament de 50% per a despesa corrent o reducció del dèficit públic (PRP2014/233) 
3.16Ratificació de l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 2 de desembre de 2014 
sobre l'adhesió al conveni de col∙laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera comarcal dels anys 
2013 i 2014 (PRP2014/310) 
3.17Designació de portaveu del grup Independents de la Selva (I-Selva): Sr. Francesc Josep 
Nadal Alonso (PRP2014/260) 

4. Propostes Urgents

5. Mocions 
5.1Moció del grup comarcal d'Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Entesa 
pel Progrés Municipal a favor del transport públic de la Selva interior. (PRP2014/258) 

6. Precs i preguntes 

El president 

Salvador Balliu Torroella 

Santa Coloma de Farners, 10 de desembre de 2014 


