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Núm. 16
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 4 de novembre 2014, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
7 de novembre de 2014, 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
de maig i 3 de juny i extraordinària del dia 13 de juny, totes de l’any
2014.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 4 de l’ordre del
dia de la sessió.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
4.

Proposta relativa a donar-se per assabentat d’un escrit de la Fiscalia
provincial de Girona i a reprovar l’actitud del Grup Municipal Popular de
judicialitzar actuacions municipals.

5.

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

6.

Ratificació del decret de l’Alcaldia de 3 d’octubre de 2014 pel qual es va
aprovar l’adhesió al conveni de col.laboració subscrit amb l’Agència de
Residus de Catalunya i la Sociedad ecológica para el reciclado de los
envases de vidrio SA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES

7.

Dictamen relatiu a nomenar representants de l’Ajuntament en el Consell
Municipal de Salut.

8.

Dictamen relatiu a sol.licitar al Consell Plenari del Consorci del Museu de
l’Empordà que iniciï la tramitació de la dissolució de l’ens per mutu acord
de les parts.

9.

Dictamen relatiu a crear com a òrgan mixt la Comissió consultiva i
participativa per a l’anàlisi del model de l’Embarraca’t i a determinar la
seva composició.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
10.

Dictamen relatiu a adjudicar al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya el
contracte privat d’arrendament d’un local o parts d’aquest per a serveis
municipals.

11.

Dictamen relatiu a nomenar com a voluntaris de protecció civil els
membres de l’Associació que han superat el curs de formació impartit
per la Direcció General de Protecció Civil.

12.

Assumptes urgents.

13.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
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