
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/6 PLE 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 13 / de juny / 2018 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 9 de maig de 2018
2. Donar compte dels decrets del número 945 al 1254 de 2018
3. Hisenda.Expedient 5273/2018. Donar compte al ple de la informació del 1r 

trimestre 2018 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010, de 
5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat

4. Intervenció.Expedient 5156/2018.Expedient d’aprovació d’un Pla econòmic 
financer 2018-2019

5. Hisenda. Expedient 6632/2018. Aprovació de la Fiscalització limitada prèvia 
en règim de requisits bàsics

6. Hisenda. Expedient 6631/2018.Aprovació de la Fiscalització de Drets i 
Ingressos mitjançant presa de raó i control financer

7. Impuls Econòmic: Expedient 4434/2018. Aprovar, si s’escau, l’ordenança 
reguladora del recinte firal de la Fira Cullerada de Mont-roig del Camp.

8. Departament de Joventut. Expedient 5976/2018. Solicitud de asignación de 
fondos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a la Orden 
IET/458/2015, para la integración de un espacio juvenil en las instalaciones 
de la pista de verano

9. Recursos Humans. Expedient 5066/2018. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat 
per a l’exercici d’una segona activitat privada de la Sra. Francisca Garcia 
Andrades

10.Mocions
11.Afers sobrevinguts

B) Activitat de control
---

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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