
 
 

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 
Per decret de l’alcaldia de data 21 de desembre de 2016, s’ha convocat sessió plenària 
ordinària (7/2016) pel proper dimecres 28 de desembre 2016, a les 7 de la tarda, amb el 
següent ordre del dia: 
 

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 6/2016 
 

Propostes d’acord 
 

1. Pla d’actuació municipal a Sant Julià de Vilatorta. 
2. Modificació pressupostària 4/2016. 
3. Aprovació Pla econòmic financer 2016-2017. 
4. Aprovació inicial pressupost exercici 2017, bases d’execució i plantilla de 

personal.  
5. Aprovació inicial Relació llocs de treball Ajuntament. 
6. Oferta pública d’ocupació exercici 2017. 
7. Resolució al·legacions a la licitació de l’obra de “Construcció dels vestidors de la 

zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, presentades per la Cambra Oficial de 
Contractistes de Catalunya. 

8. Adjudicació contracte d’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta”. 

9. Elecció Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a. 
10. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament, per al 

finançament de la gestió i la prestació del servei dels sistemes de sanejament del 
nucli de Vilalleons. 

11. Adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, SAU. 

12. Sol·licitud de pròrroga de la suspensió del recurs contenciós-administratiu 
204/2011. 

13. Xifra de padró d’habitants a 1-1-2016. 

Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 
pagament del 3r trimestre 2016. 

2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. Precs i preguntes. 

 
 
Es fa públic als efectes establerts a l’article 156 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 


