FGC/dbs
Número d’expedient: CONV2013000035
Núm. 11
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 2 de juliol de 2013, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
5 de juliol de 2013, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 4 de
desembre i extraordinària del dia 13 de desembre, totes dues de l’any
2012, i dues d’extraordinàries del dia 4 de gener de 2013.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’alcaldessa.

3.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 10 de juny de 2013 pel
qual es va modificar el cartipàs municipal i es van conferir delegacions
genèriques d’àrees i delegacions especials de serveis a diferents
regidors i regidores.

4.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 10 de juny de 2013 pel
qual es van nomenar els tinents d’alcalde.

5.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 10 de juny de 2013 pel
qual es van efectuar delegacions a favor del senyor Manuel Toro Coll.

6.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 12 de juny de 2013 pel
qual es va resoldre una moció que proposava acordar un sistema de
lliurament informàtic d’informació als regidors.

7.

Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 17 de juny de 2013 pel qual
es va declarar desert el procediment de licitació convocat per a
adjudicar la concessió de domini públic amb destí a bar a la piscina
descoberta.

8.

Informe de l’alcaldia presidència del dia 10 de juny de 2013 sobre el
canvi de portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

9.

Proposta relativa a nomenar vocals de la “Fundació Salut Empordà.
Fundació Privada”.

10.

Proposta relativa a aprovar un expedient de suplements de crèdit per
transferència de crèdit entre partides pressupostàries.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
11.

Dictamen relatiu a acordar que sigui l’Oficina Local de l’Habitatge del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà qui porti a terme de manera
exclusiva l’atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament
dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges.

12.

Dictamen relatiu a donar-se per assabentat de l’acord pres per la Junta
General del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà pel qual es
va disposar la dissolució definitiva de l’esmentat consorci.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
13.

Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital social de Figueres
de Serveis SA.

14.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Plec de condicions que regiran
la concessió directa de l’ús privatiu del domini públic de l’Estadi
Municipal de Figueres.

15.

Dictamen relatiu a aprovar la cessió inicial gratuïta del domini d’una
finca a favor de la Generalitat de Catalunya.

16.

Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’expedient de modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència a les Llars
d’Infants Municipals.

17.

Dictamen relatiu a reconèixer la pretensió de la part demandant en el
recurs contenciós ordinari número 353/2010 contra l’ordenança fiscal
número 9.

18.

Dictamen relatiu a reconèixer la pretensió de la part demandant en el
recurs contenciós ordinari número 301/2010 contra l’ordenança fiscal
número 9.

19.

Dictamen relatiu a reconèixer la pretensió de la part demandant en el
recurs contenciós ordinari número 412/2011 contra l’ordenança fiscal
número 9.

20.

Dictamen relatiu a reconèixer la pretensió de la part demandant en el
recurs contenciós ordinari número 480/2011 contra l’ordenança fiscal
número 9.

21.

Assumptes urgents.

22.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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