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Núm. 02
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 febrer de 2015, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
6 de febrer de 2015, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinàries dels dies 7
d’octubre i 4 de novembre, totes dues de l’any 2014.

Referència:9c4c1d1a-c82b-45bd-90de-b2b6c734784d (verificable a http://www.figueres.cat)

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 5 de l’ordre del
dia de la sessió.

4.

Donar compte del decret de l’Alcaldia del dia 21 de gener de 2015 pel
qual es va delegar la potestat sancionadora relativa als expedients
sancionadors per infraccions a la normativa de trànsit i seguretat viària a
la Diputació de Girona que exercirà les funcions delegades per mitjà del
seu Organisme autònom Xaloc.

5.

Proposta relativa a ratificar definitivament l’acord de dissolució del
Consorci del Museu de l’Empordà adoptat pel Consell Plenari d’aquest.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
6.

Dictamen relatiu a aprovar el projecte d’obra municipal d’emergència
denominat “Obres d’emergència per la reparació de la canalització de la
riera Galligans a la Rambla de Figueres” i a reconèixer les obligacions
contretes per les obres i actuacions d’emergència per l’esfondrament de
la Rambla.

7.

Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració amb Càritas
Diocesana de Girona per al foment de mesures d'allotjament temporal
per a persones en situació d'exclusió residencial.

8.

Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració amb la Universitat
de Girona pel patrimoni literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de
Climent.

9.

Dictamen relatiu a aprovar una declaració institucional de condemna
dels atemptats de París.

COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

I

PROMOCIÓ

10.

Dictamen relatiu a modificar la proposta de festes locals aprovada pel
Ple en data 29 de juliol de 2014.

11.

Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga, l’addenda i la clàusula addicional
tercera del conveni amb el Servei Català de la Salut en relació al
consultori local ubicat al centre cívic de la Marca de l’Ham.

12.

Dictamen relatiu a autoritzar la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava.

13.

Assumptes urgents.

14.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
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