Expedient núm.: 220/2016
Assumpte: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de juny de 2016
D'acord amb el que disposa l'article 36.1 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament següent:
Dia: Dijous 30 de juny de 2016
Hora: 20.00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila
Ordre del dia:
1. Ratificació de la convocatòria.
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de
data 31 de març de 2016. (Expdt. 92/2016)
3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple
de data 25 d’abril de 2016. (Expdt. 128/2016)
4. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple
de data 30 de maig de 2016. (Expdt. 190/2016)
5. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
6. Informes de les regidories.
7. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la modificació 7a del
pressupost de l’exercici 2016. (Expdt. 208/2016)
8. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la 2a modificació del text refós
del POUM de Peralada per a la creació d’una zona de serveis tècnics per a la
instal·lació d’uns dipòsits de gas. (Expdt. 188/2015)
9. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la 3a modificació del text refós
del POUM de Peralada. Edificació dels espais inedificats al centre històric de
Peralada i Vilanova de la Muga. (Expdt. 78/2016)
10.
Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial del reglament dels
vigilants municipals de l’Ajuntament de Peralada. (Expdt. 164/2016)
11.
Proposta d’Alcaldia-Presidència de designació dels dies de festa locals
per a l’any 2017. (Expdt. 227/2016)
12.
Proposta d’aprovació de la moció del grup de la CUP de suport als
ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir. (Expdt.
222/2016)
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13.
Proposta d’aprovació de la moció sobre la nova organització del
transport sanitari. (Expdt. 141/2016)
14.
Proposta d’aprovació de la moció referent al procediment de
regularització cadastral. (Expdt. 218/2016)
15.

Assumptes urgents.

16.

Precs i preguntes.
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