CONVOCATORIA
Pel present es convoca als senyors de la Corporació Municipal per a la
celebració de sessió ordinària que tindrà lloc el proper dia SIS D’OCTUBRE ,
a les 20,00 hores i en el saló d’actes de la Casa de la Vila, a l’objecte de tractar
dels següents assumptes:
01 Aprovació acta sessió extraordinària de 18.06.15 i acta sessió extraordinària
de 31.08.15.
02 Proposta modificació del representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar
del Col·legi Públic de Pau.
03 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 97/2015, de data 29.06.2015
04 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 98/2015, de data 29.06.2015
05 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 100/2015, de data 7.07.2015,
referent a delegacions en la Junta de Govern local i en regidors/es.
06 Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al
segon trimestre del 2015.
07 Ratificació acord Junta Govern Local de 15.09.15, de “Proposta festes locals
per a l’any 2016”.
08 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 112/2015, de data 8 de
setembre de 2015, de la tramesa d’informació de les línies fonamentals del
Pressupost de l’exercici de 2016.
09 Proposta derogació Ordenança Fiscal núm. 17, Taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, en compliment
Sentència Nº 387 del T.S.J.C, Recurs ordinari nº 1070/2012, i Sentència Nº 390
del T.S.J.C, Recurs ordinari nº 968/2012.
10 Proposta d’aprovació, si s’escau, del compte general del pressupost únic de
l’exercici 2014
11 Proposta aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals.
12 Ratificació proposta modificació Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà.
13 Proposta aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2CE
2/2015, mitjançant crèdit extraordinari.

14 Proposta Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016.
15 Assumptes urgents
16 Precs i preguntes
PAU, 29 de setembre de 2015
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