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ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL
CONSELL COMARCAL D’OSONA

Identificació de la sessió
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple del Consell Comarcal
1/2012
Ordinària
28 de març de 2012
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (6/2011)
Expedient de modificació de crèdits
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011
Aprovació del Programa d’Actuació Comarcal 2012-2015
Modificació i adequació dels acords adoptats en relació a la gestió pel sistema
d’empresa mixta en matèria de residus
Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Calldetenes en matèria de residus
Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Manlleu en matèria de residus
Conveni en matèria de residus amb l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL
Aprovació dels estatuts de l’Associació de Municipis per la Independència
Preu públic d’assistència i redacció de plans en matèria de protecció civil
Modificació de l’ordenança fiscal número 3
Preu públic del servei de transport escolar per alumnes d’educació postobligatòria
Informe respecte a la sol·licitud de mancomunar els serveis socials per diversos
ajuntaments de la comarca
Aprovació de la memòria d’Osona Turisme 2011
Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
Resolucions de presidència i gerència
Moció de la CUP sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA
Moció de la CUP de rebuig al Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Moció de la CUP sobre el transport escolar
Moció d’ICV-EUiA-EPM en defensa del dret a l’educació i de rebuig a les
retallades en beques menjador i ajuts al transport escolar
Precs i preguntes

Vic (Osona), 23 de març de 2012

