Sessió:

PLE2017/7
Ple

Se us convoca a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que
tindrà lloc el 27 de juliol de 2017 a les 21:00, 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 extraordinària-urgent del dia 27 de juny de 2017.
A) PART RESOLUTIVA
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016.
3. Modificació número 7 del pressupost de l’Ajuntament.
4. Modificació número 1 del pressupost de l’Organisme Autònom de les Llars
d’Infants Municipals.
5. Informació trimestral de l’Alcaldia respecte el compliment de les ràtios dels
llocs de treball reservats al personal eventual.
6. Aprovació de la necessària realització de l’obra del projecte de
consolidació ambiental de la llera del riu Ondara a la zona dels horts, destinat
a pal·liar les conseqüències de les riuades al terme de Tàrrega i declaració
sobre la necessitat d’ocupació dels béns afectats.
7. Modificació de l’acord del Ple del dia 8 de juny passat sobre els dies de festa
locals de l’any 2018 incorporant la proposta de les festes locals dels pobles del
municipi.
8. Proposta d’acord d’adhesió al Correllengua 2017.

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
10. Informació de les resolucions de l’alcaldia i de regidors delegats (del dia 1
de juny al 21 de juliol de 2017).
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9. Moció del Grup Municipal del PSC per rebutjar el calendari del procés
d’independència i cercar un acord per una reforma constitucional.
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11. Informació de les següents actes de la Junta de Govern Local:
- Dia 6 de juny de 2017.
- Dia 20 de juny de 2017.
- Dia 28 de juny de 2017.
- Dia 4 de juliol de 2017.
- Dia 11 de juliol de 2017.
- Dia 18 de juliol de 2017
12. Precs i preguntes.
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Atentament,
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