
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/7 PLE 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 12 / de juliol / 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 l'acta de la sessió anterior de data 14 de juny de 2017.
2. Donar compte dels decrets del número 896 AL 1087 de 2017.
3. Secretaria. Expedient 7730/2017. .Designar, si s’escau, les dues festes locals 

per a l’any 2018.
4. Intervencio Exp 6385/2017. Aprobar, si procede, la rectificación de la solicitud 

de asignación de fondos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base 
a la Orden IET/458/2015, para las obras de implantación del Club de Mar de 
Miami Platja, 2ª fase (adecuación del entorno, conexión peatonal entre 
niveles y acceso a la playa)

5. Intervenció - Expedient 7860/2017. Declarar disponible la partida d’increment 
del capítol 1- Despeses de personal prevista per fer front la RLT 2017 i la 
partida prevista d’increment previst en la Llei 3/2017 de 27 de Juny de 
Pressupostos Generals de l’Estat 2017, declarada indisponible a expenses 
d’obtenir informe jurídic de la Generalitat i Ministeri i l’aprovació de la Llei 
3/2017 de 27 de Juny de Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

6. Recursos Humans. Expedient 524/2016. Aprovació de la Plantilla de Personal

B) Activitat de control
7. Afers sobrevinguts
8. Mocions

C) Precs i preguntes
---

 

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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