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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple del Consell Comarcal
1/2014
Ordinària
26 de març de 2014
a les 19 hores
Sala de Sessions
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del
Ges
Aprovació de la memòria de 2013 de l’organització especial Osona Turisme
Actuació d’assistència i cooperació local: Ordenança reguladora de la gestió dels
residus de construcció i demolició
Acceptació de l’encàrrec de gestió del servei d’ajuda a domicili de l’Ajuntament de Vic
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013
Expedient núm. 1/2014 de modificació de crèdits
Modificació del reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals
Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d’abastament d’aigua potable en alta
“Lluçanès sector est”
Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic de les xarxes d’aigua
potable d’Osona
Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació
Aprovació de les tarifes de subministrament d’aigua potable a Osona Lluçanès
Reconeixement de deute: obres PSARU
Convenis amb els ajuntaments en matèria de gestió de residus municipals
Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per a la societat mixta Aigües
d’Osona, SA
Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple
Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
Resolucions de presidència, vicepresidència i gerència
Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalitzación y sostenibilidad de la
administración local
Moció de LGTB Talcomson contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Moció del grup IDO de suport al regidor de Torredembarra Lluís Suñé, acusat d’ultratge
a la nació espanyola
Moció de la CUP sobre els dret dels i les alumnes dels pobles agregats i les EMDs
Precs i preguntes

Vic (Osona), 21 de març de 2014

