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2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 20 de gener de 2021.
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1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple Extraordinàri Urgent del dia 10 de
gener de 2021.
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ORDRE DEL DIA

El Secretari acctal. Oriol Ribalta
Pineda

De conformitat amb el que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
local, la sessió es realitzarà a distància entre els seus membres per mitjans electrònics i telemàtics,
atesa la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

04/03/2021

En ús de les atribucions que em confereix l'article 80 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us convoco a la sessió del Ple de
l’Ajuntament de caràcter Ordinaria que tindrà lloc el 17 de març de 2021, a les 19:00
hores, en primera convocatòria. Si no es reunís el quòrum d'assistència d’un terç del
nombre legal dels membres de la Corporació, es constituirà en segona convocatòria, a la
mateixa hora, dos dies després de l'assenyalada per la primera, amb el següent:

Josep Fernandes
Rodriguez

CONVOCATÒRIA

3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple Extraordinari del dia 17 de febrer
de 2021.
4. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l'atorgament
de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència
competitiva per a l'any 2021.
5. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç.
6. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per la millora de les
condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis
residencials.
7. Proposta d'aprovació del conveni marc de cooperació entre el Consell Comarcal
del Bages i els Ajuntaments de la Comarca per la prestació del servei comarcal
d'assistència i suport en matèria de Protecció Civil
8. Aprovació a l'adhesió del Protocol Davant les Violències Sexuals en Espais
Públics d’Oci a la Comarca del Bages. Consell Comarcal del Bages.
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9. Proposta d'aprovació inicial del Reglament marc per a la cessió temporal
d’habitatges socials de l’Ajuntament de Sallent.

04/03/2021

12. Manifest del dia Internacional de les Dones.
13. Seguiment i Control.
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L'ALCALDE,

Perquè en prengueu coneixement
EL SECRETARI ACCTAL.,

04/03/2021
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Sallent, 4 de març de 2021.
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El Secretari acctal. Oriol Ribalta
Pineda

14. Precs i Preguntes.
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11. Proposta modificació de la moció de nomenament dels representants de la
corporació en els òrgans col·legiats.

Josep Fernandes
Rodriguez

10. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del servei d’allotjament temporal
d’urgència de l’Ajuntament de Sallent.

