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

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 29 de gener de 2018.
1.2.- PROPOSTES
1.3.- HISENDA - Aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 4/2018, per crèdits
extraordinaris.
1.4.- HISENDA - Aixecament de l'objecció d'intervenció al pagament de l'IRPF a l'Agència
Tributària de Catalunya.
1.5.- SECRETARIA - Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci AlbaTer.
1.6.- SECRETARIA - Aprovació del Pla normatiu per al 2018.
1.7.- SECRETARIA - Segona modificació del contracte de neteja de les dependències
municipals, LOT 1.
2.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
2.1.- MOCIONS - Moció de la CUP Torelló-SP per canviar el nom actual de la "Plaça
Josep Vidal" pel nom de "plaça dels lleons".
2.2.- MOCIONS - Moció de la CUP Torelló - SP en defensa dels drets de les treballadores
i els treballadors del sector de les càrnies.
2.3.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET - Donar a conèixer un decret de
delegació per a la celebració d'un casament civil al tinent d’alcalde Marc Fontserè.
2.4.- DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ - Informe sobre la morositat
del quart trimestre de 2017.
2.5.- DONAR COMPTE D'INFORMES D'INTERVENCIÓ - Informe de la interventora sobre
el període mig de pagament del quart trimestre.
2.6.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL - Donar compte de les actes de la
JGL des de la sessió plenària del mes de gener de 2018.
2.7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS - Donar compte dels decrets des de l'última
sessió plenària.
3.- PROPOSTES URGENTS
3.1.- ALCALDIA - Manifest per a la commemoració del dia internacional de les dones
treballadores i en suport i adhesió a la vaga mundial feminista convocada pel dia 8 de
març de 2018.
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

