Propostes que s’eleven al Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia
21 de desembre de 2020

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2020
2.- PROPOSTES
2.1.- EDUCACIÓ - Modificació del contracte de gestió del servei públic de llar
d'infants Blancaneus, per al restabliment de l'equilibri econòmic derivat de la Covid19
2.2.- EDUCACIÓ - Modificació del contracte de gestió del servei públic de llar
d'infants La Cabanya, per al restabliment de l'equilibri econòmic derivat de la
Covid-19
2.3.- MEDI AMBIENT - Pròrroga conveni deixalleria i annex deixalleria mòbil
2.4.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Modificació de la Relació de Llocs de
Treball en aplicació a l’any 2020 de l’increment del 0,30 per cent de la massa
salarial de 2019 previst al Reial Decret -Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic
2.5.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació del pressupost de l'ajuntament de Torelló
per l'exercici 2021
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació del Compte General 2019
2.7.- URBANISME - Aprovació conveni per la finalització de l’expropiació dels
terrenys inclosos dins de l'àmbit del Pla Especial Ges Centre en execució conveni
signat el 24-12-2008
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- GRUP MUNICIPAL CUP-SP - MOCIÓ de suport i adhesió a la carta que
diverses entitats han adreçat al Govern de la Generalitat, a la consellera de Salut i
al Consorci Sanitari de Barcelona per recuperar l'Atenció Primària
3.2.- SECRETARIA - Donar a conèixer al Ple els decrets aprovats des de última
sessió plenària
3.3.- SERVEIS ECONÒMICS - Donar compte dels reparaments de la Intervenció
tramesos a la Sindicatura de Comptes
3.4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última
sessió plenària
4.- PROPOSTES URGENTS
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

