Núm. 10
CONVOCATORIA
Es convoca els components del Ple
ordinària que se celebrarà a la
dilluns dia 30 de maig de 2011,
minuts, en primera convocatòria,
el dijous dia 2 de juny de 2011,
amb el següent

de l'Ajuntament a la sessió
Casa de la Vila el proper
a les tretze hores i cinc
i en segona, si fes falta,
a la mateixa hora, d'acord

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors,
ordinària del dia 3 de febrer, extraordinària del dia 18
de febrer i ordinària del dia 3 de març, totes de l’any
2011, repartides amb la convocatòria.

2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde.

3.

Informe sobre l’activitat de les àrees.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
4.

Ratificació del decret de l’Alcaldia del dia 27 d’abril
de 2011 pel qual es va aprovar la petició de subvenció a
la Diputació de Girona per a un projecte de noves
tecnologies.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, URBANISME
I MEDI AMBIENT.
5.

Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla
especial urbanístic de definició d’usos i ordenació del
sector d’equipaments del Recinte Firal, al carrer
Itàlia, número 26.

6.

Dictamen relatiu a aprovar la modificació del contracte
per a la prestació del servei de borsa d’habitatge per
al
lloguer
social
i
borsa
jove
d’habitatge
de
l’Ajuntament de Figueres.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I DE
PROCESSOS ESTRATÈGICS.
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7.

Dictamen relatiu a aprovar l’addenda al conveni entre
Càrites Figueres, Fundació Sant Vicenç de Paül i
l’Ajuntament de Figueres per tal de regular la despesa
per a la utilització de l’aulari segons el conveni de
2007.

8.

Dictamen relatiu a aprovar un conveni interadministratiu
amb la Diputació de Girona per a l’edició de la
col·lecció Juncària.

9.

Assumptes urgents.

10. Precs i preguntes.
Figueres, 25 de maig de 2011
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente
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