FGC/dbs
Número d’expedient: CONV2014000054
Núm. 09
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 1 de juliol de 2014, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
4 de juliol de 2014, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 3 de
desembre i extraordinària i urgent del dia 18 de desembre, totes dues de
l’any 2013, i ordinària del dia 14 de gener de 2014.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Donar compte del decret de l’Alcaldia del dia 13 de juny 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.

4.

Donar compte del decret de l’Alcaldia del dia 17 de juny de 2014 pel qual
es van revocar unes delegacions realitzades en favor del senyor Manuel
Toro Coll.

5.

Proposta relativa a canviar la data de la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament corresponent al mes d’agost de 2014.

6.

Proposta relativa a nomenar un representant de l’Ajuntament en diversos
òrgans col.legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
7.

Dictamen relatiu a modificar la composició de la Comissió tecnicopolítica
i social d’atenció als afectats pels desnonaments.

8.

Dictamen relatiu a iniciar l’expedient per a la modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbanística per a admetre l’ús de càmping en el sòl
no urbanitzable a l’àmbit del càmping Pous.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
9.

Dictamen relatiu a modificar el termini de la concessió de domini públic
d’un espai del Parc Bosc.

10.

Dictamen relatiu a determinar sectors, funcions i categories
professionals prioritàries o que afectin el funcionament de serveis públics
essencials.

11.

Assumptes urgents.

12.

Precs i preguntes.

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