Propostes que s’eleven al Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia
5 d’octubre de 2020

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2020.
1.2.- Sessió extraordinària amb urgència del dia 28 de setembre de 2020.
2.- PROPOSTES
2.1.- EDUCACIÓ - Modificació horari lectius curs 2020-2021 de la llar d'infants La
Cabanya.
2.2.- EDUCACIÓ - Modificació horaris lectius curs 2020-2021 de la llar d'infants
Blancaneus.
2.3.- EDUCACIÓ - Rectificació de l’acord del Ple de data 27/07/2020 de pròrroga del
contracte de gestió del servei públic de Llar d’infants Blancaneus.
2.4.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Pròrroga del Pla de Productivitat per a la
millora del cos de la Policia Local.
2.5.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Aprovació del projecte "Pla per al disseny i
posada en marxa de la nova web municipal i la implementació del nou Pla de
comunicació de l'Ajuntament de Torelló.
2.6.- SECRETARIA - Pròrroga contracte servei públic recollida d'animals.
2.7.- SECRETARIA - Aprovació expedient de contractació i plecs subministrament i
manteniment en règim de lloguer màquina fotocopiadora OAC edifici Espona.
2.8.- SECRETARIA - Aprovació de les xifres del padró municipal d'habitants a 1 de
gener de 2020.
2.9.- SERVEIS ECONÒMICS - Proposta de rectificació de l'inventari general de bens
i drets de l'ajuntament de Torelló tancat a 31 de desembre de 2019.
2.10.- SERVEIS ECONÒMICS.-Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 29/2020, per suplement de crèdit a finançar amb romanent de tresoreria
disponible.
2.11.- SERVEIS ECONÒMICS - Convalidació del Decret 2020DCR001788 pel qual
s'aprova l'aplicació del 20 per cent del superàvit pressupostari, a finançar despeses
en serveis socials i promoció social de la política de despesa 23 per pal·liar els
efectes de la COVID-19 (RDL 11/2020, de 31 de març).
2.12.- SERVEIS ECONÒMICS.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 26/2020, per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferències de crèdit.
2.13.- SERVEIS TERRITORIALS - Aprovació provisional de la modificació puntual
núm. 34 del PGOUM referent al canvi de sistema d'actuació de la Unitat d'Actuació
"El Puig".
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA que s'han aprovat des de
l'última sessió plenària.
3.2.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET DE L'ALCALDIA de delegació
per a la celebració d'un casament civil.
3.3.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL que
s'han aprovat des de l'última sessió plenària.
3.4.- DONAR COMPTE D'UN INFORME DE TRESORERIA - Informe tresoreria
sobre el període mig de pagament del segon trimestre de 2020.

3.5.- DONAR COMPTE D'UN INFORME DE TRESORERIA Informe de morositat 2n
trimestre de 2020.
4.- PROPOSTES URGENTS
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

