Ajuntament de Peralada
Expedient núm.: 92/2016

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 31 de març 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 23 de desembre de 2015. (Expdt. 350/2015)
3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple
de data 11 de febrer de 2016. (Expdt. 36/2016)
4. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5. Informes de les regidories.
6. Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal, exercici
2015.
7. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial de la via pública.
(Expdt. 94/2016)
8. Proposta d’Alcaldia-Presidència de delegació a la Diputació de Girona de
diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos
de dret públic locals. (Expdt. 70/2016)
9. Proposta d’Alcaldia-Presidència d’actualització econòmica del conveni amb el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada amb l’objecte de
regular els drets i obligacions de les parts per a gestionar i finançar les
despeses derivades de la prestació del servei públic de transport escolar no
obligatori d’alumnes de Vilanova de la Muga que es desplacen al centre escolar
Ramon Muntaner de Peralada per al curs 2015-2016. (Expdt. 237/2011)
10.
Proposta d’Alcaldia-Presidència d’adhesió a la tercera pròrroga de
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català del desenvolupament local a l’empresa
Endesa Energia SAU. (Expdt. 65/2013)
11.
Proposta d’Alcaldia-Presidència de resolució de les al·legacions
presentades a l’acord d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats
del municipi exercici 2016 i aprovació, novament, de les bases i la convocatòria
corresponent (Expdt. 340/2015).
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Assumpte: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del dia 31 de març de 2016

Ajuntament de Peralada
12.
Proposta de la Regidoria d’Agricultura i de Vilanova de la Muga
d’aprovació definitiva del plànol de delimitació de Peralada on s’estableixen les
mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals establertes a la llei
5/2006. (Expdt. 151/2009)
13.
Proposta d’Alcaldia-Presidència del nomenament del Jutge de Pau
Titular i del Jutge de Pau Substitut. (Expdt. 346/2015)
14.
Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial del modificat del
“Projecte de reforma i adequació a la normativa del centre social municipal”
(Expdt. 76/2015).
15.

Assumptes urgents.

16.

Precs i preguntes.

L’alcalde. Pere Torrent Martín (signatura electrònica)
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Nota: En el cas que no pugueu assistir a la sessió comuniqueu, si us plau, a l’alcalde els
motius que ho justifiquen.

