FGC/dbs
Número d’expedient: CONV2015000003
Núm. 01
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 13 de gener de 2015, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
16 de gener de 2015, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 2 i
extraordinària del dia 22 de setembre de 2014.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Ratificació del decret d’Alcaldia de 19 de desembre de 2014 pel qual es
va resoldre canviar la data de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
corresponent al mes de gener de 2015.

4.

Ratificació del decret d’Alcaldia de 19 de desembre de 2014 pel qual es
va aprovar el programa d’activitats de Nadal i Reis 2014-2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
5.

Dictamen relatiu a desestimar la petició formulada per Montessori
Empordà SL relativa a la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana número 40.

6.

Dictamen relatiu a sol.licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya que
modifiqui l’actual Zona d’aprofitament comú que afecta el terme
municipal de Figueres.

7.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Plec de clàusules
administratives i el Plec de condicions tècniques per a la concessió

demanial de l’ús privatiu de dos espais públics per a la construcció i
explotació d’antenes de telefonia mòbil.
COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

I

PROMOCIÓ

8.

Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Plec de condicions que
regirà la concessió directa de l’ús privatiu de l’Estadi Municipal de
Figueres.

9.

Dictamen relatiu a desestimar per l’exercici 2014 la sol·licitud de
Figueres de Serveis SA d'augment del capital social i de modificació dels
seus estatuts.

10.

Dictamen relatiu a acceptar la subvenció del Programa Joves per
l’Ocupació provinent del Servei d’Ocupació de Catalunya.

11.

Assumptes urgents.

12.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C Marta
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