AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Resolució d’Alcaldia
En ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent sobre convocatòria de les
sessions dels d’òrgans col·legiats,
Resolc:
Convocar el Ple ordinari, el dia 27 d’abril de 2018 a les 18:00 hores, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, que tractarà del següent ordre del dia:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte del Conveni urbanístic per a l’execució anticipada de les obres
d’urbanització parcial bàsica del camí del Serrat de la Creu Sector Oest.
6. Donar compte de la gestió i organització del Campelles Emociona 2018
7. Aprovar diferents pressupostos pel Campelles Emociona 2018
8. Donar compte del Certificat de l’acord adoptat per la Comissió Consultiva
d’Accés Motoritzat al Medi Rural.
9. Aprovació del conveni pel repartiment de costos del FEDER
10. Suport a mocions d’altres entitats i administracions:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

“Moció de la Federació de Municipis de Catalunya per l'alliberament dels
presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia per la deriva
antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol”.
Diputació de Girona: Cofinançament de les Escoles Bressol
Diputació de Girona: Joves desemparats
ACM: Donar suport a la moció a favor de polítiques de millora del sistema
públic de pensions
Donar suport a la moció en defensa de l’escola Catalana i del model
d’immersió lingüística
Donar suport a l’acord de moció de l’Ajuntament de Ripoll per sol·licitar el
trasllat dels presos polítics als centres penitenciaris catalans.

11. Sol·licitud d’un veí del poble per disposar d’un espai públic amb un ordinador.
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Precs i preguntes
2. Notificar-ho als regidors de l’Ajuntament per a la seva deguda
constància.
Campelles, 24 d’abril de 2018

En dono fe
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