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Núm. 05
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 4 de maig de 2017, a les dinou hores,
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 9 de maig de 2017,
a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2017.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

3.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 1 i 26 d'abril
de 2017, ambdós inclosos.

4.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 7 d'abril de 2017 pel qual es van
efectuar delegacions a la senyora Dolors Pujol Matas.

5.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 7 d'abril de 2017 pel qual es van
efectuar delegacions al senyor Francesc Cruanyes Zafra.

6.

Declaració institucional de condemna de l'ús d'armes químiques a Síria i
de solidaritat amb les víctimes.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
7.

Dictamen relatiu a aprovar la revisió del Padró municipal d'habitants amb
referència a 1 de gener de 2017.

8.

Dictamen relatiu a suprimir inicialment el Registre municipal de parelles
de fet i a derogar inicialment el seu Reglament.

9.

Dictamen relatiu a aprovar definitivament el "Projecte executiu de
videovigilància urbana sector oest de la ciutat de Figueres".

10.

Dictamen relatiu a aprovar el document titulat "Addenda al Conveni tipus
de col·laboració interinstitucional entre l'Organisme Autònom de Salut

Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l'Ajuntament de Figueres
per al desenvolupament del programa de Teleassistència Domiciliària".
11.

Dictamen relatiu a aprovar la classificació de proposicions del concurs de
"Projectes amb intervenció de jurat per a la redacció del Projecte
d'execució, projecte ambiental, estudi de seguretat i salut, estudi
geotècnic i direcció d'obres d'un pavelló triple poliesportiu en el sector de
l'Olivar Gran de Figueres".

12.

Assumptes urgents.

13.

Precs i preguntes.

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