Sessió:

PLE2019/11
Ple

Se us convoca a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dia 3
d’octubre de 2019 a les 20:00, per tractar els assumptes següents:

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes anteriors, corresponents a:
- sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019
- sessió extraordinària del dia 16 de setembre de 2019

A)

PART RESOLUTIVA

2.

Aprovació del Compte General Consolidat de l’Ajuntament de Tàrrega per a l’exercici
2018.

3.

Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
2019 (Base 10 crèdits ampliables).

4.

Aprovació inicial d’un expedient de modificació de pressupost en la modalitat de
suplement de crèdit.

5.

Aprovació inicial d’un expedient de modificació de pressupost en la modalitat de crèdit
extraordinari.

6.

Aprovació d’una bonificació singular del 90% de l’ICIO a l’IES Alfons Costafreda.

7.

Aprovació de l’agrupació dels préstecs formalitzats amb el fons en liquidació per al
finançament dels pagaments a proveïdors d’entitats locals (FFPP).

8.

Aprovació de la modificació del saldo inicial de drets reconeguts d’exercicis anteriors.

9.

Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost, d’acord amb l’establert a
l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

10.

Donar compte al Ple dels informes en relació al compliment de la Llei de Morositat
corresponent al segon trimestre de 2019.

11.

Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon
trimestre de 2019.

12.

Donar compte al Ple de la informació trimestral de l’Alcaldia en relació al compliment
dels límits del rati del personal eventual.

13.

Aprovació de la posposició de les condicions resolutòries imposades pel Ple de la
Corporació de data 20 de juliol de 2009 sobre la finca registral número 17.801 alienada
al Club Natació Tàrrega.

14.

Aprovar el Text Refós verificat de la modificació del POUM a l’àmbit de Ca l’Andreu i
Casa Terés de Tàrrega.
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15.

Aprovar el Text Refós de la modificació del PE de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
de Tàrrega relatiu a l’àmbit de Ca l’Andreu i Casa Terés de Tàrrega.

16.

Aprovar la cessió d’un solar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

17.

Ratificar l’acord de Junta de Govern Local del 23 de juliol de 2019 que va establir les
bases d’ordenació del trànsit a la Pl. Major de Tàrrega.

18.

Moció de suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies
amb deute per part d’Endesa i altres companyies.

19.

Moció de suport de l’Ajuntament de Tàrrega i adhesió a l’associació de municipis
afectats per la línia de ferrocarril R-12 (Lleida-Manresa).

20.

Moció per a la millora de la seguretat viària i la prevenció de la sinistralitat a l’autovia
A2.

21.

Moció de denúncia de la campanya de criminalització del moviment independentista.

22.

Moció per a garantir els drets de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Tàrrega i
per a una regulació d’horaris justa i equilibrada de la Casa Consistorial.

B)

PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

23.

Informació de les resolucions de l’alcaldia i de regidors delegats (del dia 4 de maig fins
el 27 de setembre de 2019).

24.

Informació de les següents actes de la Junta de Govern Local:
Dia 7 de maig de 2019
Dia 20 de maig de 2019
Dia 4 de juny de 2019
Dia 12 de juny de 2019
Dia 23 de juliol de 2019
Dia 30 de juliol de 2019
Dia 5 de setembre de 2019
Dia 18 de setembre de 2019
Dia 25 de setembre de 2019

25.

Precs i preguntes.

Atentament,
Maria Alba Pijuan Vallverdú
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