
 

Núm. 11 
 

CONVOCATORIA 
 
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la 
sessió ordinària que se celebrarà a la Casa de la Vila el 
proper dijous dia 7 de juny de 2007, a les vint hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dissabte dia 9 de juny de 2007, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

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

ordinàries dels dies 12 d’abril i 10 de maig de 2007 i 
extraordinàries dels dies 26 i 30 d’abril de 2007.  

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Ratificació del decret del dia 22 de març de 2007 pel 

qual es va resoldre sol.licitar a la Diputació de 
Girona un ajut pel concepte de construcció d’unes 
pistes de petanca al Poliesportiu municipal. 

 
3. Ratificació del decret del dia 4 de maig de 2007 pel 

qual es va resoldre acceptar una subvenció del Consell 
Català de l’Esport per a la pavimentació amb gespa 
artificial del camp 2 de Ciutat Esportiva Figueres 
2000. 

 
4. Ratificació del decret del dia 18 de maig de 2007 pel 

qual es va adquirir el compromís d’aprovar un projecte 
d’eliminació d’avocaments incontrolats.  

 
5. Ratificació del decret del dia 22 de maig de 2007 pel 

qual s’acorda sol.licitar una subvenció a l’Institut 
Català de la Dona.  

 
6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 

dia 22 de maig de 2007 pel qual es va acordar 
prorrogar el conveni de col.laboració amb el 
Departament d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn 
2007/2008. 

 
7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 

dia 22 de maig de 2007 pel qual es va acordar establir 
un conveni de col.laboració amb el Centre Associat de 



la Universidad Nacional de Educació a Distancia (UNED) 
a Girona. 

 
8. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 

dia 22 de maig de 2007 pel qual es va acordar aprovar 
un contracte de promesa de venda de local. 

 
9. Ratificació del decret del dia 23 de maig de 2007 pel 

qual s’aprova l’establiment d’un conveni indivualitzat 
de pràctiques amb la Universitat de Girona. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb el 

Departament d’Educació per al manteniment de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització de Figueres. 

 
11. Dictamen relatiu a assumir les competències en l’àmbit 

de la preinscripció i admissió d’infants als Centres 
Municipals d’Educació Infantil. 

 
12. Dictamen relativa a aprovar un conveni de 

col.laboraicó amb el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya per a portar a terme diferents actuacions en 
el terreny del foment de la pau. 

 
13. Assumptes urgents. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 4 de juny de 2007 
 
L'Alcalde president, 
 
 
 
 
Joan Armangué Ribas 


