Se us convoca a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà
lloc el dia 22 de novembre de 2018 a les 20:00, per tractar els assumptes següents:
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,
corresponent a la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2018.

A) PART RESOLUTIVA
2.

Aprovació del destí del superàvit pressupostari que es desprèn de la
liquidació de l’exercici 2017.

3.

Declaració de la inversió aparcament Av. Onze de Setembre incloent
l’expropiació del terreny com a financerament sostenible.

4.

Aprovació inicial d’una modificació del Pressupost 2018 de l’Ajuntament, en
la modalitat de Crèdit Extraordinari.

5.

Aprovació inicial d’una modificació del Pressupost 2018 de l’Ajuntament en
la modalitat de Suplement de Crèdit.

6.

Aprovació del canvi de finançament de l’actuació Servei d’Assistència
Tècnica PECT.

7.

Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost, d’acord amb
l’establert a l’article 2017 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

8.

Donar compte al Ple dels informes en relació al compliment de la Llei de
Morositat del tercer trimestre de 2018.

9.

Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent
al tercer trimestre de 2018.

10.

Expedient d’aprovació forçosa sobre l’aprovació de la necessària
realització de les obres de condicionament i pavimentació de
l’aparcament de turismes a l’Av. Onze de Setembre a Tàrrega i declaració
sobre la necessitat d’ocupació dels béns afectats.

11.

Moció aportant la presentada per les AMPES del Jacint Verdaguer, Maria
Mercè Marçal i Àngel Guimerà, per un debat sincer amb la comunitat
educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als
centres educatius de titularitat pública.

12.

Moció del grup municipal de PSC per instar el departament d’ensenyament
a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.

13.

Moció del grup municipal de CUP per un debat sincer amb la comunitat
educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als
centres educatius de titularitat pública.

14.

Moció del grup municipal de PSC per instar el departament de salut a
reconèixer l’atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.

15.

Moció del grup municipal de COMÚ de defensa del sistema sanitari i de
l’atenció primària de salut.

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
16. Informació de les resolucions de l’alcaldia i de regidors delegats (del dia 22
d’octubre al 16 de novembre de 2018).
17. Informació de les següents actes de la Junta de Govern Local:
Dia 23 d’octubre de 2018
Dia 30 d’octubre de 2018
Dia 6 de novembre de 2018
Dia 13 de novembre de 2018
18. Precs i preguntes.
Atentament,
Rosa Maria Perelló Escoda
Alcaldessa

