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

ÍNDEX:
1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2021
2.- PROPOSTES
2.1.- BENESTAR SOCIAL,- Adhesió a la moció pr al reconeixement de la
discapacitat social de l'associació Tea-Asperger d'Osona -X20210050142.2.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Modificació de l'Acord de Condicions del
Personal Funcionari de l'Ajuntament de Torelló per al període 2013-2015, per
aplicar l'increment del 0,9 per cent dels conceptes retributius de l'esmentat Acord,
amb efectes del dia 1 de gener de 2021 -X20210055432.3.- SECRETARIA - Caducitat de l'expedient sancionador per infraccions en
matèria de gossos perillosos i nova incoació de l'expedient -X20210067312.4.- SECRETARIA - Delegació a l'alcaldia de les competències sancinadores en
relació a infraccions greus en matèria de gossos potencialment perillosos X20190055632.5.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 16/2021, per crèdit extraordinari finançat amb la baixa del crèdit de partides
que s'estimen reductibles -X20210056122.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Modificació del preu públic per a la utilització
privativa del teatre Cirviànum -X20210053112.7.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l'actualització dels preus del servei de
subministrament d'aigua a 1 de gener de 2021 -X20210053732.8.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 18/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb el
romanent líquid de tresoreria provinent de la liquidació de l'exercici 2020 X20210060192.9.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació del canvi de finançament d'inversions del
pressupost de 2021, substituint l'operació de préstec prevista pel finançament amb
romanent de tresoreria disponible -X20210060332.10.- SERVEIS PÚBLICS- Proposta per aprovar conveni i finalitzar l'expedient
d'imposició de penalitats a SECE - X2021000626
2.11.- SERVEIS PÚBLICS- Rectificació acord actualització del cost del servei de
manteniment de la xarxa de clavegueram i embornals per l’any 2021X20210002173.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP per la necessitat d'ampliar
amb urgència l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges -X20210059633.2.- DONAR COMPTE al ple de les actes de la Junta de Govern Local aprovades
des de l'última sessió plenària -X20210004203.3.- DONAR COMPTE AL PLE dels decrets que s'han signat des de l'última
sessió plenària -X20210060013.4.- DONAR COMPTE EXPRESSA AL PLE del decret d'aprovació dels plans
pressupostaris a mig termini 2021-2024-X20210030973.5.- ECONOMIA I HISENDA - -donar compte del decret de liquidació del

pressupost de l'exercici 2020 -X20210040583.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Proposta de donar compte al Ple de les objeccions
trameses a sindicatura de comptes i de l’informe de control intern de la intervenció
municipal corresponent a l’any 2020, d’acord amb el que disposa el RD 424/2017.
3.7.- TRESORERIA: Informe de la tresorera sobre la morositat del primer trimestre
de 2021
3.8.- TRESORERIA - Informe de tresoreria sobre el Període Mig de Pagament del
primer trimestre de 2021
4.- PROPOSTES URGENTS
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

