Propostes que s’eleven al Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia
24 d’octubre de 2022

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2022
2.- PROPOSTES
2.1.- BENESTAR SOCIAL - Ratificació de la Modificació dels estatuts del Consorci
d'Osona de Serveis Socials -COSS- i delegació del tràmit d'exposició pública al
COSS
2.2.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Reconeixement de compatibilitat per a una
segona activitat E.M.S.
2.3.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ.- Reconeixement de compatibilitat amb una
segona activitat al sector privat S.A.G.
2.4.- SECRETARIA - Donar compte venda empresa Sport Assistance a través de
concurs concursal
2.5.- SECRETARIA - Aprovació de les xifres del padró municipal d'habitants a 1 de
gener de 2022
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 33/2022, per transferència de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb la baixa
del crèdit de partides que s'estimen reductibles
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS - Acord de modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l'any 2023
2.8.- SERVEIS ECONÒMICS - Acord de modificació dels acords reguladors dels
preus públics per a l'exercici 2023
2.9.- SERVEIS TERRITORIALS: Delegació del servei de sanejament en alta i control
dels abocaments a favor del Consell Comarcal d’Osona
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP TORELLO-SP-AMUNT per impulsar
una línia de bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA aprovats des de l’última
sessió plenària
3.3.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET de delegació en la regidora Sra.
Elena Crespi Asensio, per a la celebració d'un casament civil
3.4.- DONAR COMPTE AL PLE de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades
des de l'última sessió plenària
4.- PROPOSTES URGENTS
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

