Ajuntament de Peralada
Expedient núm.: 312/2016

EDICTE
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria
de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament:
Dia: Divendres 30 de setembre de 2016
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de la
Corporació de data 30 de juny de 2016. (Expdt. 220/2016)
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació de data 31 d’agost de 2016. (Expdt. 285/2016)
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
4. Informes de les regidories.
5. Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2015 (Expdt. 193/2016).
6. Proposta d’aprovació inicial de la 9a modificació del pressupost de l’exercici 2016
(Expdt. 311/2016).
7. Proposta d’aprovació dels criteris per a la fixació del complement de productivitat del
personal de l’Ajuntament de Peralada (Expdt. 306/2016).
8.Proposta d’aprovació inicial del reglament del consell municipal d’infants de Peralada
(Expdt. 303/2016).
9.Proposta d’aprovació definitiva del reglament dels vigilants municipals de
l’Ajuntament de Peralada (Expdt. 164/2016).
10. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 288/2016 de 2 de setembre de
2016 d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Peralada 2016-2019 (Expdt.
260/2016)
11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada i Vilanova per a l’organització de tallers de
memòria i de gimnàstica en el marc del “Programa d’atenció i prevenció a la
dependència” per a l’any 2016. (Expdt. 35/2016)
12.Proposta de renovació del conveni amb Dipsalut de cessió gratuïta de 2
desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil (Exp. Núm. 54/2011).
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13.Proposta d’aprovació del conveni per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica municipal amb el CCAE (Expdt. 241/2016).
14. Proposta d’aprovació de la moció de suport del grup de Convergència de
l’Ajuntament de Peralada per tal que el transport i el menjador escolar del poble de
Vilanova de la Muga sigui considerat provisió de servei obligatori (Expdt. 316/2016)
15. Assumptes urgents.
16. Precs i preguntes.

Peralada, 27 de setembre de 2016
L’Alcalde.
Pere Torrent Martín
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