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De conformitat amb el que estableix l'article 80 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, us convoco, per indicació de 
l'alcaldessa accidental, a la sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Vilanova 
de Sau, que es farà el dilluns 11 d’abril 2016 a les 21.30 hores, a la sala de sessions 
de la casa consistorial, d’acord amb el següent: 
  
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte de les resolucions. 
4. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015. 
6. Aprovació compte de patrimoni exercici 2015. 
7. Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per 

l'Ajuntament de Vilanova de Sau: Subvencions pel foment de la natalitat, 
subvencions pel foment de l’escolarització a l’Escola de Vilanova de Sau, 
subvencions pel foment a la rehabilitació d’edificis i a la construcció de nous 
habitatges,  subvencions per a despeses de desplaçaments que fomentin la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu i subvencions per despeses de sepeli. 

8. Aprovació de l’adhesió al text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència 
social d’Osona aprovades pel Consell Comarcal. 

9. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 
2015 de conformitat amb la resolució GAH/738/2016, de 17 de març i el Decret 
69/2008 d’1 d’abril. 

10. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables. 
11. Aprovació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
12. Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01). 

13. Precs i preguntes. 
 
El Secretari  
 
 
 
 
 
Jordi Gros i Roca 
Vilanova de Sau, 5 d’abril de 2016 
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