
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/3 PLE 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / de març / 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 14 de febrer de 2018
2. Donar compte dels Decrets del número 280 al 580 de 2018.
3. Festes . Expedient 2263/2018. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa 

tradicional i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la 
Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2018.

4. Serveis Socials. Expedient 1729/2018. Aprovar, si s’escau, la moció de suport 
i adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el 
sistema de pensions.

5. Planejament.Expedient 2579/2018. Suspensió de tramitació de llicències i de 
plans urbanístics i instruments de gestió urbanística entre la via del ferrocarril 
fins al domini públic marítim terrestre, a Miami Platja.

6. Hisenda Expedient 1855/2018. Retiment del Seguiment de Pla d’Ajust del 4t 
Trimestre de l’exercici 2017 i tancament del Pla d'ajust

7. Hisenda. Expedient 1772/2018. Informe de Morositat 4t trimestre 2017
8. Hisenda.Expedient 10243/2017. Donar compte al Ple de L’Informe de 

Fiscalització de l’endeutament 2015
9. Recursos Humans: Expedient 2663/2018. Aprovar, si s’escau, l’adequació 

retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada en 
sessió plenària de data 15 de gener de 2018, d’uns llocs de treball.

B) Activitat de control
10.Mocions
11.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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