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

 
 
Identificació de la sessió 
 
Òrgan:  Ple del Consell Comarcal 
Número:  2/2012 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   27 de juny de 2012 
Horari:  a les 19 hores 
Lloc:   Sala de Sessions 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (1/2012) 
2. Acceptació de la renúncia del conseller Carles Baronet i Aldabó del grup 

Independents d’Osona 
3. Aprovació del Compte General de l’exercici de 2011 del Consell Comarcal i de 

l’OARCO 
4. Creació del servei de neteja viària i modificació del servei de recollida de residus 
5. Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Manlleu per a la gestió del 

subministrament d’aigua potable en alta i aprovació del conveni 
6. Conveni marc de delegació per a l’ús de l’aplicació del sistema d’informació 

nacional d’aigua de consum (SINAC) 
7. Encàrrec a l’empresa mixta Aigües d’Osona, SA per a la redacció del projecte de 

l’ETAP Voltreganès i Osona Nord, 1a. fase 
8. Aprovació inicial de la modificació del reglament del SAD amb la inclusió del servei 

de neteja a la llar 
9. Declaració de bé cultural d’interès local del Casal Núria i de Can Pallàs de Sant 

Julià de Vilatorta 
10. Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple 
11. Ratificació de resolucions 
12. Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple 
13. Resolucions de presidència i gerència 
14. Aprovació de la declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap el bon 

govern ambiental i l’economia verda 
15. Moció per donar suport a la ILP per a la regularització de la dació en pagament, 

la paralització dels desnonaments i el lloguer social 
16. Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents 

emeses per diverses entitats financeres 
17. Moció contra la repressió policial als països catalans 
18. Moció contra la disminució dels ajuts de l’Estat a les persones amb discapacitat 

amb especials dificultats 
19. Precs i preguntes 
 
Vic (Osona), 22 de juny de 2012 


