Expedient núm.: 316/2017
Assumpte: Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del dia 16 de novembre de
2017.
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
extraordinària del Ple de l’Ajuntament:
Dia: Dijous 16 de novembre de 2017.
Hora: 20.30 hores.
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila.
Ordre del dia:
1.- Proposta d’aprovació de la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de
gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local. (Expdt.
319/2017).
2.- Proposta d’aprovació del conveni per a la delegació de les competències del servei de
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. (Expdt. núm. 262/2016).
3.- Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per l’Institut Català del Sòl a
l’inici de l’expedient de reversió del bé cedit gratuïtament a l’Institut Català del Sòl. (Expdt.
núm. 159/2017).
4.- Donar compte del decret d’Alcaldia número 378/2017 de 23 d’octubre de 2017
d’aprovació inicial del projecte d’arranjament com a passeig del carrer sota muralla de
Peralada. (Expdt 22/2017).
5.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern local de 27 de juliol de 2017
d’aprovació definitiva del projecte d’adequació de la placeta del portal del C. del Carme.
(Expdt 19/2017).
6.- Donar compte de l’aprovació definitiva del projecte d’obres de millora de l’accés sud al
nucli urbà de Vilanova de la Muga. (Expdt. 20/2017)

Peralada, 13 de novembre de 2017.
L’Alcalde.
Pere Torrent Martín
(signatura electrònica)
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