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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 2 de desembre de 2014, a
les dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres
dia 5 de desembre 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 1 i
29 de juliol i extraordinàries dels dies 18 de juliol i 2 de setembre, totes
de l’any 2014.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Ratificació del decret de l’Alcaldia del dia 14 de novembre pel qual es va
nomenar el senyor Josep González Ballesteros per a la defensa de
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu ordinari número
572/2010.

4.

Ratificació del decret de l’Alcaldia del dia 20 de novembre de 2014 pel
qual es va aprovar la segona addenda al “Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Figueres para la
financiación de las obras de rehabilitación y recuperación del antiguo
convento de los Capuchinos para sala polivalente de artes escénicas en
Figueres”.

5.

Donar compte del decret de l’Alcaldia de 25 de novembre de 2014 pel
qual es van delegar al primer tinent d’alcalde Manuel Toro Coll l’exercici
de les funcions d’alcalde.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES

6.

Dictamen relatiu a ratificar inicialment l’acord de dissolució del Consorci
del Museu de l’Empordà adoptat pel Consell Plenari en sessió de data
12 de novembre de 2014.

7.

Dictamen relatiu a aprovar l'annex del conveni amb la Diputació de
Girona per al desenvolupament del programa de teleassistència.

8.

Dictamen relatiu a aprovar el document anomenat "L'energia a la
Figueres del 2050: Full de Ruta".

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
9.

Dictamen relatiu a aprovar la concertació d’una operació de préstec amb
l’entitat Caixabank SA.

10.

Dictamen relatiu a executar la sentència número 732 de 29 de setembre
de 2014 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a
les contribucions especials per a finançar les obres d’execució de
projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga.

11.

Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament d’una
finca al carrer Borrassa, 4, per a l’estacionament públic de vehicles.

12.

Assumptes urgents.

13.

Precs i preguntes.
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Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcalde accidental
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