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Núm. 10 
 

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 1 de juny de 2012, a les setze hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimecres 
dia 6 de juny de 2012, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 

 
2. Proposta relativa a fixar el règim de sessions del Ple 

de l’Ajuntament. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
3. Dictamen relatiu a establir un conveni de col.laboració 

amb el centre associat de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED). 

 
4. Dictamen relatiu a autoritzar a l’entitat Montessori 

Empordà SL l’arrendament a l’entitat Societat 
Montessori Gestió SL les instal.lacions que es 
construiran en la finca que va ser objecte de 
concessió. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de contractació 

del contracte administratiu de serveis de manteniment i 
neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut. 

 
6. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni de col.laboració 

i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres relatiu a 
l’Oficina local d’Habitatge pel període de l’1 de gener 
al 30 de juny de 2012. 
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7. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació puntual del Pla general número 38 a l’àmbit 
de sòl urbà del carrer Nord i carrer Cabanes. 

 
8. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general número 41 per a la 
correcció d’errada material en la delimitació de 
l’equipament públic de la biblioteca comarcal Carles 
Fages de Climent. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
9. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Plec de 

condicions que regiran 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. 

 
10. Dictamen relatiu a adjudicar el contracte del servei de 

retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació 
de vehicles abandonats a la via pública i retirats per 
iniciativa municipal. 

 
11. Dictamen relatiu a desestimar la moció presentada pel 

senyor Joan Font Ribera, en representada del grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular, que proposava 
manifestar públicament el rebuig a la reforma laboral 
decretada pel govern espanyol. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment els Plans 

Específics Municipals per a l’Embarraca’t i per al 
castell de focs de les fires i festes de la Santa Creu. 

 
13. Assumptes urgents. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de maig de 2012 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


