FGC/cbm
Número d’expedient: CONV2014000047
Núm. 07
CONVOCATÒRIA
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 3 de juny de 2014, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
6 de juny de 2014, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, extraordinària del dia 26
de setembre i ordinàries dels dies 1 d’octubre i 5 de novembre, totes de
l’any 2013.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Ratificació del decret de l’Alcaldia de 7 de maig de 2014 pel qual es va
comparèixer en el tràmit d’audiència del Pla especial urbanístic de
desenvolupament del centre penitenciari "Puig de les Bases".

4.

Donar compte del decret de l’Alcaldia de 23 de maig de 2014 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.

5.

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
6.

Dictamen relatiu a aprovar el document titulat "Protocol d'intencions entre
el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Figueres en relació a la
destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest quedi
desafectat com a equipament penitenciari".

7.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el "Reglament per valorar els ajuts
socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica
relacionada amb habitatge".

COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

I

PROMOCIÓ

8.

Dictamen relatiu a arxivar l’expedient de concessió directa de l’ús privatiu
de domini públic de l’Estadi Municipal de Figueres i a aprovar inicialment
un nou Plec de condicions que regirà la seva concessió directa.

9.

Dictamen relatiu a concertar amb l'entitat Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias un contracte d'arrendament d'un local a l'estació de FigueresVilafant.

10. Assumptes urgents.
11. Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C Marta
Felip Torres
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