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 20 de desembre de 2018 a les 12:00 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 les actes de les sessions anteriors.
Correspondència oficial.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Aprovació definitiva del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals de
Campelles segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
6. Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
Administracions Catalanes.
7. Sol·licitud a la Diputació de Girona de cessió d’un tram de carretera de la plaça del Baell
8. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2019
9. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats: moció per denunciar el bloqueig
jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam l’absolució
dels presos polítics.
10. Acceptació de la renúncia del regidor substitut del difunt Sr. Josep Dordas i notificació al
següent substitut
11. Propostes i informacions d’Alcaldia.
11.1.
Adjudicació del contracte d’arrendament del pis de les antigues Escoles
12. Suggeriments, preguntes i interpel·lacions.
L’alcalde,
Joan Dordas Riu
Campelles, 17 de desembre de 2018
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