Sessió:

PLE2019/13
Ple

Se us convoca a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que
tindrà lloc el 24 d’octubre de 2019 a les 20:00, per tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes anteriors corresponents a:
- sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2019
- sessió extraordinària urgent del dia 15 d’octubre de 2019

A)

PART RESOLUTIVA

2.

Aprovació de la declaració de la inversió de les obres d’urbanització del c/
Jacint Verdaguer de Tàrrega, com a financerament sostenible.

3.

Aprovació de la declaració de la inversió de millora del paviment del c/ de les
Oliveres, com a financerament sostenible.

4.

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

5.

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

6.

Aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

7.

Denegació d’una
International SLU.

8.

Aprovació de l’aportació de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Tàrrega a
l’EMD El Talladell, i de la compensació de saldo acumulat de les liquidacions
anteriors a favor de l’Ajuntament de Tàrrega.

9.

Aprovació de la modificació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Bens Immobles.

10.

Aprovació de la modificació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

11.

Resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple
d’aprovació de la RLT.

12.

Aprovar l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de les obres d’urbanització del c/ Jacint Verdaguer i l’Av.
Generalitat.
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13.

Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM relativa a l’article 227 de
regulació dels nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable.

14.

Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per a l’ampliació de l’IES
Alfons Costafreda.

B)

PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

15.

Informació de les resolucions de l’alcaldia i de regidors delegats (del 28 de
setembre al 18 d’octubre de 2019).

16.

Informació de les següents actes de la Junta de Govern Local:
Dia 25 de setembre de 2019
Dia 2 d’octubre de 2019
Dia 10 d’octubre de 2019
Dia 16 d’octubre de 2019

17.

Precs i preguntes

Atentament,
Maria Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa

