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Benvolguts, benvolgudes,

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'alcalde, a la sessió ORDINÀRIA
del Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, que es farà el dilluns 7 de febrer de 2022 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. Coneixement del compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
6. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.4, reguladora de l’Impost

sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7. Aprovació del Compte de la gestió recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant

l’exercici 2021.
8. Aprovació expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.
9. Proposta de nomenament de jutgessa de Pau i jutgessa de Pau suplent.
10. Aprovació de l’increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i

dels membres de la Corporació.
11. Aprovació del conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’assistència i

suport en matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona.
12. Aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal d'igualtat de gènere.
13. Aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de

gènere d'Osona.
14. Mocions, Precs i preguntes.

Recordeu que tota la documentació està a la vostra disposició en format electrònic a l’Ajuntament i
el podeu consultar directament al gestor d’expedients municipal.

El secretari
Jordi Gros i Roca
Vilanova de Sau, a la data de la signatura electrònica
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