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Núm. 07 
 

CONVOCATORIA 
 
 
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la sessió 
ordinària que es realitzarà a la Casa de la Vila el proper 
divendres dia 13 d’abril de 2012, a les setze hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimecres 
dia 18 d’abril de 2012, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 

ordinària del dia 2 de desembre, extraordinària i 
urgent del dia 19 de desembre, ambdues de 2011, 
i ordinàries dels dies 13 de gener i 3 de febrer i 
extraordinària del dia 20 de febrer, totes tres 
de 2012. 

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 

 
3. Ratificació del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 17 de febrer de 2012 pel qual es va sol.licitar la 
reelaboració del programa d’actuació i del pla econòmic 
financer del Pla d’Intervenció Integral del Centre 
Històric de Figueres.  

 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 9 de març de 2012 pel qual va contractar per via 
d’urgència un vigilant mantenidor en règim laboral 
temporal d’interinitat a temps parcial. 

 
5. Proposta relativa a modificar els plans d’inversió 

previstos en el pressupost de l’exercici 2011 i 
incorporats en el pressupost de l’exercici 2012. 

 
6. Proposta relativa a aprovar un expedient de crèdit 

extraordinari i suplements de crèdit per transferència 
entre partides pressupostàries i per majors ingressos. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
7. Dictamen relatiu a autoritzar un conveni amb el Consell 

Català de l’Esport per al finançament de la construcció 
d’una Sala de Tir amb arc.  

 
8. Dictamen relatiu a autoritzar la recepció de l’obra de 

l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. 
 
9. Dictamen relatiu a donar-se per assabentat de la fusió 

per absorció de l’empresa Bonal Empresa de Serveis 
Elèctrics i Electrònics SA per part de l’empresa Etra 
Catalunya SA a efectes del contracte de concessió del 
servei de conservació i manteniment de les 
instal.lacions semafòriques i de tancament de la zona 
de vianants. 

 
10. Dictamen relatiu a autoritzar la presentació dels 

Projectes executius de manera escalonada abans de 
l’inici de cada etapa d’obra del centre d’ensenyament 
de titularitat privada Montessori Empordà SL. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient per a la 

contractació dels serveis per a la transformació de 
llums de Nadal i muntatge, desmuntatge i manteniment. 

 
12. Dictamen relatiu a crear una Taula per tractar 

l’absentisme escolar a Figueres i a nomenar els 
representants dels diferents serveis municipals. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general del sector Rec del 
Mal Pas. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el text 

refòs del Pla especial d’infraestructures del Rec del 
Mal Pas. 

 
15. Dictamen relatiu a aprovar el document inicial de la 

candidatura del Triangle Dalinià per a ser declarat 
Patrimoni Mundial de la Unesco. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
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16. Dictamen relatiu a autoritzar la modificació del 
contracte d’arrendament del local situat al carrer Sant 
Pau. 

 
17. Dictamen relatiu a donar-se de baixa de la Federació de 

Municipis de Catalunya. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Plec de 

condicions que regirà la concessió directa de l’ús 
privatiu del domini públic d’un local situat al carrer 
Pere III, 93 a favor de l’Associació d’ajut als malalts 
d’Alzheimer i afectats. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
19. Dictamen relatiu a sol.licitar una subvenció a la 

Diputació de Girona per a accions de Promoció 
econòmica. 

 
20. Assumptes urgents. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 10 d’abril de 2012 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


