Propostes que s’eleven al Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia
29 de gener de 2018

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2017.
2.- PROPOSTES
2.1.- HISENDA - Aixecament de l'objecció de la intervenció relativa a l'expedient de lloguer
de la finca de La Bardissa.
2.2.- HISENDA - Aprovar el contracte de lloguer entre l'Ajuntament de Torelló i els
germans Bassas-Ferrer per al lloguer de la finca anomenada La Bardissa, per al període
de 10 anys.
2.3.- HISENDA - Aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 1/2018, per crèdit
extraordinari.
2.4.- SECRETARIA - Aprovació de les xifres del padró municipal d'habitants a 1 de gener
de 2017.
2.5.- SECRETARIA - Inici de l'expedient d'expropiació forçosa de béns i drets afectats per
a la construcció d'un pont per a vianants per creuar el riu Ges.
2.6.- URBANISME - Aprovació definitiva de la 1a. Modificació puntual del PPU Mas Les
Vinyes II.
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIONS - Moció de la CUP Torelló - Som Poble per instar a la Generalitat de
Catalunya a fer front a la situació d'emergència social.
3.2.- MOCIONS - Moció de la CUP Torelló - Som Poble en favor de l'elaboració d'un
reglament d'ús i de gestió de la sala d'exposicions municipal.
3.3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS - Donar compte dels decrets aprovats des de
l'última sessió plenària.
3.4.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS - Donar compte del decret d'aprovació
del calendari de sessions per al 2018.
3.5.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL - Donar compte al Ple de les actes
de la JGL aprovades des de l'última sessió plenària.
3.6.- INFORMES D'INTERVENCIÓ - Informe de la intervenció i la tresoreria en relació a la
Moció que va presentar al Ple el grup municipal CUP-SP sobre la Banca ètica.
4.- PROPOSTES URGENTS
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

