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Núm. 16 
 

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 
dimarts dia 6 de novembre de 2012, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres 
dia 9 de novembre 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 aprovar un expedient de suplements 

de crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries i majors ingressos. 

 
3. Proposta relativa a sol.licitar al Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques la pròrroga per 
dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres. 

 
4. Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’Ajuntament 

de Vilafant per a prestació dels serveis públics de 
proveïment d’aigües, clavegueram, sanejament i 
depuració d’aigües a través de la societat privada 
plurimunicipal Figueres de Serveis SA. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
5. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per crear la llar d’infants Lilaina, de 
titularitat municipal. 

 
6. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 

amb la Diputació de Girona per a la realització 
d’actuacions de conservació in situ a la subpoblació de 
l’endemisme empordanès Silene Sennenii al Castell de 
Sant Ferran. 
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7. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general  número 36 en 
l'àmbit de la zona amb clau 7 a l'Avinguda de Roses per 
a possibilitar l'ampliació de la trama urbana 
consolidada. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
8. Dictamen relatiu a aprovar el conveni i la clàusula 

addicional primera entre el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament de Figueres relatiu al consultori local 
ubicat al centre cívic de la Marca de l’Ham. 

 
9. Dictamen relatiu a corregir fitxes descriptives de 

llocs de treball i l’acord del Ple d’aprovació 
definitiva de la descripció i valoració de llocs de 
treball. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
10. Dictamen relatiu a convertir inicialment la societat 

privada municipal Figueres de Serveis SA en una 
societat privada plurimunicipal en el capital de la 
qual participaran únicament els Ajuntaments de Figueres 
i Vilafant. 

 
11. Assumptes urgents. 
 
12. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 31 d’octubre de 2012 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


