Propostes que s’eleven al Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia
22 de febrer de 2021

ÍNDEX:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 25 de gener de 2021.
2.- PROPOSTES
2.1.- BENESTAR SOCIAL - Pròrroga del contracte de servei de transport adaptat
al municipi de Torelló modalitat porta a porta.
2.2.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP - per a la redacció del projecte i posterior
reurbanització de l’avinguda dels Pirineus al barri de l’Estació.
2.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA - Aprovació d’un conveni d’encomana de gestió
amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per regular l’execució
d’actuacions en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació
de Barcelona.
2.4.- SECRETARIA - Pròrroga del contracte de subministrament mitjançant
arrendament sense opció de compra d’un sistema informàtic de gestió i tramitació
electrònica administrativa amb modalitat Saas.
2.5.- SALUT PÚBLICA - Adhesió a la moció de la Federació de Municipis de
Catalunya sobre el Dret a Morir Dignament.
2.6.- SECRETARIA - Adhesió Consorci d’Osona de Serveis Socials.
2.7.- SECRETARIA - Aprovació del pla normatiu per al 2021.
2.8.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l’expedient de modificació de pressupost
núm. 03/2021, per transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles.
2.9.- SERVEIS ECONÒMICS - Modificació de l’ordenança fiscal núm. 19
reguladora de la taxa d’ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública derogant
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
2.10.- SERVEIS PÚBLICS - Aprovació de l’annex al conveni per a la recollida de
voluminosos.
3.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTSXCAT per reclamar la creació d’un
òrgan independent per donar suport en el paper actiu dels municipis en la captació
i gestió dels fons Europeus de Recuperació Next Generation EU.
3.2.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET d’aprovació del Pla d’Igualtat
de gènere.
3.3.- DONAR COMPTE al ple de les actes de la Junta de Govern Local aprovades
des de l’última sessió plenària.
3.4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS signats des de l’última sessió plenària.
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- SECRETARIA - Imposició d’una sanció per un gos de raça potencialment
perillosa.
4.2.- ALCALDIA – Proposta de suport a l’amnistia.
4.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ-SP-AMUNT de suport a
Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió.
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

