Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/9

PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / d’octubre / 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 12 de setembre de 2018
2. Donar compte dels decrets del número 1933 al 2210 de l'any 2018
3. Intervenció.Expedient 10089/2018. Aprovar inicialment, si s’escau,
modificacions diverses de les ordenances fiscals pel 2019.
4. Hisenda. Expedient 11315/2018. Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient
de modificació de crèdits número 10/2018, concessió de crèdits extraordinaris
i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits.
5. Pla de Barris. Expedient 2485/2017.Sol·licitud de modificació i pròrroga del
Pla de Barris fins a 31/12/2020,
6. Recursos Humans: Expedient 8636/2018. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat
per a l’exercici d’unes activitats privades.
7. Recursos Humans: Expedient 10150/2018. Aprovar, si s'escau, la
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada.
8. Recursos Humans: Expedient 11333/2018. Aprovar, si s’escau, per a l’any
2018, un increment lineal de les retribucions dels empleats públics i dels
càrrecs electes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de l’1’5% respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2017 amb efectes 1 de gener de 2018, i un
increment salarial addicional lineal de les retribucions del 0,25% amb efectes
1 de juliol de 2018.
9. Innovació. Expedient 10327/2018. Aprovació del document adjunt a aquesta
resolució que haurà de servir pel tràmit de consulta prèvia de l’avantprojecte
de l’Ordenança de Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
10.Innovació. Expedient 10332/2018. Aprovació del document que haurà de
servir pel tràmit de consulta prèvia de l’avantprojecte de l’Ordenança de
Registre Electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
11.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11191/2018. Aprovar, si s’escau, la
modificació dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.
12.Via Pública i Serveis Generals. Expedient 11192/2018. Aprovar, si s’escau, la
modificació del contracte marc entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
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l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.
13.Planejament. Expedient 2579/2018. Aixecament parcial de l’atorgament de
llicències en l’àmbit de l’estudi d’idoneïtat urbanística i territorial per la
transformació urbanística de l’entorn de l’Avinguda de Barcelona de Miami
Platja per a la implantació d’activitats.
14.Mocions
15.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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