Núm. 05
CONVOCATORIA
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la sessió
ordinària que es realitzarà a la Casa de la Vila el proper
dimarts dia 5 de febrer
de 2013, a les dinou hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres
dia 9 de febrer de 2013, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors,
ordinàries dels dies 6 i 27 de juliol, totes dues de
l’any 2012.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe
sobre
l’alcaldessa.

l’activitat

institucional

de

3.

Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora
Maria del Mar Casas Honrado.

4.

Ratificació del decret de l’alcaldia presidència de 7
de desembre de 2013 pel qual es va aprovar un conveni
tipus d’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per
a la contractació del servei de teleassistència
domiciliària.

5.

Informe de l’alcaldia presidència sobre desenvolupament
de càrrecs en règim de dedicació parcial i exclusiva.

6.

Informe de l’alcaldia presidència sobre la modificació
de la composició del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU).

7.

Proposta relativa a crear les comissions informatives
permanents i la comissió especial de comptes.

8.

Proposta
relativa
a
nomenar
representants
de
l’Ajuntament en diversos òrgans col.legiats propis i
aliens.

9.

Proposta relativa a cessar Lluis Valero Vila en el lloc
de treball de coordinador-gerent del Govern.

10.

Proposta relativa a nomenar Eduard Custey Malé per al
lloc de treball de coordinador dels serveis.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
11.

Dictamen relatiu a acceptar el desestiment al conveni
amb el Consell Català de l’Esport per al finançament de
la construcció d’una sala de tir amb arc.

12.

Dictamen
relatiu
a
aprovar
l’expedient
per
a
l’adjudicació d’una concessió de domini públic amb
destí a bar a la piscina descoberta i a aprovar
inicialment el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

13.

Dictamen relatiu a acceptar una subvenció destinada al
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys
a les llars d’infants municipals i a aprovar el conveni
per a formalitzar la subvenció.

14.

Dictamen
relatiu
a
denegar
iniciar
novament
el
procediment per a l’aprovació d’una nova modificació
del planejament general a l’àmbit del Pla especial
d’equipaments supramunicipals de Vilatenim sol.licitada
per l’empresa Montessori Empordà SL.

15.

Dictamen relatiu a encarregar al Consorci d’Acció
Social de Catalunya la redacció de documentació
relativa a la construcció d’una residència per a gent
gran.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
16.

Dictamen relatiu a modificar la plantilla de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
17.

Dictamen relatiu a acceptar la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya i a aprovar els Convenis de
col.laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, el

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
18.

Assumptes urgents.

19.

Precs i preguntes.

Figueres, 31 de gener de 2013
L'alcaldessa presidenta

Marta Felip Torres

