Ajuntament de Peralada

Assumpte: Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del dia 30 de maig de
2016
EDICTE
D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, us
convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament següent:
Dia: Dilluns 30 de maig de 2016
Hora: 20.00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila
Ordre del dia:

1.- Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions generals de 26
de juny de 2016 (Expdt. 168/2016).
2.- Proposta de rectificació de l’acord de delegació a la Diputació de Girona de
diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret
públic local (Expdt. 70/2016).
3.- Proposta d’aprovació del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per
assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per a l’ús i/o prestació de
serveis a l’oficina municipal de turisme Sant Domènec (Expdt. 73/2016).
4.- Proposta d’aprovació del conveni per a l’execució del projecte tècnic de joventut
compartit per a l’any 2016 (Expdt. 166/2016).
5.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de Modificació puntual núm. 1 del
POUM de Peralada sotmès a avaluació ambiental simplificada per al canvi de
qualificació dels terrenys destinats a equipaments esportius de Vilanova de la Muga
per a serveis tècnics per a la instal·lació de dipòsits de gas (Expdt. 116/2015)

Peralada, 25 de maig de 2016
L’alcalde. Pere Torrent Martín (signatura electrònica)
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