Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/16

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Període electoral»

Data i hora

18 / de desembre / 2017 a les 13:00

Lloc

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 15 i 22 de
novembre de 2017. l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels decrets del número 1882 al 2096 de l'any 2017.
3. Hisenda.Expedient 12395/2017. Donar compte de l'Informe de Morositat 3r
trimestre de 2017
4. Recursos Humans. Expedient 1865/2017. Estimar parcialment, si s’escau, el
recurs potestatiu de reposició interposat en data 8 de setembre de 2017 per
Juan Campoy Lozano contra la resolució plenària de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp de data 7 de setembre de 2017.
5. Cultura. Expedient 12443/2017.Sol·licitar al Departament d'Educació la
creació de l'Escola de Música.
6. Medi Ambient. Expedient 11690/2017. Petició Institut Agrícola Català de Sant
Isidre davant la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses
en entorn rurals i municipals amb dèficits de transport públic
7. Urbanisme. Expedient 4944/2017. Modificació de pla d’ordenació urbanística
municipal (sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària)
8. Planejament. Expedient 563/2016. Aprovació provisional, si escau, de la
Modificació puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Mont-roig del Camp, de transformació del sector de sòl urbanitzable no
delimitat (SUND-6) en un sector de sòl urbanitzable delimitat (SUD-15).
9. Mocions
10.Afers sobrevinguts
B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

Codi Validació: TRJXDFSMCT5NLCYL69HP35KKX | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Octavi Anguera Ortiga (1 de 1)
Secretari accidental
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NOTIFICACIÓ

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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