Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/2

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

14 / de febrer / 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 18 de desembre de 2017 i 15
de gener de 2018.
2. Donar compte dels decrets del número 2097 al 2184 de l'any 2017 i del
número 1 al 279 de l'any 2018.
3. Intervenció.Expedient 40/2018.Aprovar, si s'escau, el conveni de cooperació
proposat per l’organisme BASE Gestió d’Ingressos per resoldre la recaptació
en executiva de les liquidacions emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de
2017, així com la memòria justificativa de la necessitat, oportunitat i impacte
econòmic.
4. Secretaria. Expedient 1713/2018. Moció que presenta el grup municipal PSC
per donar suport a la vaga feministra de 8 de març.
5. Secretaria. Expedient 1712/2018. Moció que presenta el grup municipal PSC
sobre millora del finançament de les escoles bressol.
6. 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.
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