
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/11 PLE 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 11 / d’octubre / 2017 a les 13:00 

Lloc Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovar, si s'escau, els esborranys de les actes de les sessions plenàries de 

dates 7 i 13 de setembre de 2017
2. Donar compte dels decrets del número 1462 al 1714 de 2017.
3. Secretaria. Expedient 11106/2017. Aprovar inicialment, si s’escau, una 

modificació dels estatuts de l’Ens públic empresarial de serveis i obres de 
Mont-roig del Camp Nostreserveis

4. Secretaria. Expedient 10989/2017. Sol·licitar, si s’escau, al Ministeri de 
Foment, la transferència de la titularitat de la tram de la carretera N-340 en el 
seu pas per Miami Platja

5. Urbanisme. Expedient 5031/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic
6. Innovació. Expedient 4605/2017. Aprovar el conveni de confidencialitat i 

tractament de dades entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament 
de Mont-roig del Camp.

7. Departament de Joventut. Expedient 11159/2017. Aprovació Pla Local de 
Joventut 2018-2021

8. Educació. Expedient 6296/2017. Projecte de diversificació curricular
9. Recursos humans Expedient 10905/2017. .Aprovar, si s'escau, les 

adequacions singulars retributives de la relació de llocs de treball
10.Pla de Barris. Expedient 2485/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de 

modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri i de La Florida de 
Miami Platja i aprovació del nou Pla Financer.

11.Hisenda.Expedient 11039/2017. modificació de crèdits número 17/2017, 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 
Préstec, Subvencions, Romanent Líquid de Tresoreria i venda de parcel·les

12.Hisenda.Expedient 10587/2017. Modificació de crèdits número 14/2017, 
suplements de crèdit finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals. Distribució del superàvit 2016.

13.Intervenció. Expedient 10863/2017. Aprovar inicialment, si s’escau, 
modificacions diverses de les ordenances fiscals pel 2018

 



 

14.Intervenció.Expedient 10836/2017. Aprovar, si escau, la proposta de 
l’expedient de modificació de crèdits número 16/2017, concessió de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de 
crèdits.

B) Activitat de control
15.Mocions
16.Afers sobrevinguts

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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