Dimecres, 29 d’abril de 2020
A les 7 de la tarda
Ple telemàtic
Segueix-lo en directe a
www.facebook.com/ajuntament.santvicenctorello
i pregunta via twitter @AjStVicenct
o instagram @ajuntamentsvdt
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1- Proposta d'acord de celebració dels plens per via telemàtica
2- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia
4- Donar compte del període mig de pagament del quart trimestre de 2019
segons RD 635/2014 de 25 de juliol.
5- Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre de 2020

ple municipal

segons RD 635/2014 de 25 de juliol.
6- Donar compte de la relació de morositat del quart trimestre de 2019
d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat.
7- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre de
2019.
8- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
9- Donar compte del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012.
10- Ratificar els acords d’aprovació del reconeixement d’obligacions de
l’exercici anterior.
11- Donar compte al ple de la remissió del pla pressupostari a mitjà termini.
12- Destinar l'import de 5.000 euros a amortitzar de forma anticipada part dels
préstecs de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinats a
finançar inversions, i destinar 12.208 euros a inversions financerament
sostenibles.
13- Aprovació modificació de crèdit 3/2020.
14- Aprovació modificació de crèdit 4/2020
15- Aprovació modificació de crèdit 5/2020

16- Aprovació de l’oferta d’ocupació pública pels anys 2020, 2021 i 2022 de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
17- Aprovació de l’increment retributiu del personal de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló per a l’any 2020.
18- Aprovació del conveni tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada
de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per al Diputació
de Barcelona)
19- Ratificació acord Junta de Govern Local 17 d'abril de 2020, de sol·licitud
de pròrroga per a l’any 2021, del conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, per al funcionament
del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
20- Aprovació del conveni 'Anem al Teatre' pel període 2020-2024.
21- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les instal.lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Sant Vicenç de
Torelló.
22- Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics

ple municipal

adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Sant Vicenç de
Torelló, subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
corresponent al seu habitatge habitual corresponents als exercicis del
2020 al 2023 ambdós inclosos.
23- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts socials individuals pel
transport escolar pels/per les alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà
i Vila-Seca per concurrència competitiva anys 2020-2024.
24- Sol.licitud de declaració al Consell Comarcal de diferents immobles de
Borgonyà com a béns culturals d’interès local.
25- Manifest consensuat pels grups polítics municipals que integren
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en motiu de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19
ACTIVITAT DE CONTROL
26- Informació de l’equip de Govern
PRECS I PREGUNTES
27- Precs i preguntes

