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Núm. 22 
 

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 2 de desembre de 2011, a les setze hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimecres 
dia 7 de desembre de 2011, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
�

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

 
2. Informe sobre l’activitat de les àrees. 

 
3. Proposta relativa a ratificar la inclusió en l’ordre del 

dia del punt número 6. 
 
4. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 16 de 

novembre de 2011 pel qual es va aprovar la signatura de 
l’addenda al Conveni de col.laboració 
interadministrativa amb els Ajuntaments de Lloret de Mar 
i Olot a fi d’accedir a una subvenció per a projectes de 
noves tecnologies. 

 
5. Proposta relativa a modificar els plans d’inversions 

previstos en el pressupost de l’exercici 2011. 
 
6. Proposta relativa a autoritzar un Conveni amb l’Institut 

Olivar Gran per a la cessió de l’ús del gimnàs. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
7. Dictamen relatiu a acordar una segona exposició pública 

del document de modificació puntual del Pla general 
número 19 en l’àmbit de la plaça Catalunya i el Recinte 
Firal que incorpora l’àmbit de la Casa Nouvilas i de la 
Plaça de la Música. 

 
8. Dictamen relatiu a rectificar el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i Tècniques de la concessió 
a favor de la Fundació Privada Altem de domini públic 
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per a la construcció i posada en funcionament d’un 
servei de teràpia ocupacional, a segregar una finca i a 
adjudicar la concessió del domini públic de la finca 
segregada. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar l’adhesió al Consorci de 

Salut i Atenció Social de Catalunya i a acceptar els 
estatuts. 

 
10. Dictamen relatiu a autoritzar Suara Serveis SCCL, 

concessionària del servei públic amb obra de l’escola 
d’educació infantil municipal de primer cicle a 
l’Avinguda Montserrat Vayreda, a fi que el curs 2011-
2012 el nombre professionals sigui el proposat a la 
instància amb registre d’entrada 14017/2011. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla General número 32 per a l’adaptació 
topogràfica del polígon d’actuació 6 del carrer de 
l’Ángel. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar un Conveni de col.laboració 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per 
al Lloguer Social. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar l’addenda econòmica al 

Conveni de col.laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per al Pla educatiu d’entorn corresponent 
al curs acadèmic 2011/2012. 

 
14. Dictamen relatiu a autoritzar la cessió del contracte 

del servei d’atenció domiciliària als pensionistes de la 
seguretat social residents al municipi a favor de la 
Unió Temporal d’Empreses. 

 
15. Dictamen relatiu a desestimar la moció presentada per 

diversos grups municipals relativa  a l’exhibició 
d’animals salvatges en circs o en d’altres activitats. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat de 

pràctiques amb l’Institut Narcís Monturiol per tal 
d’acollir una alumna. 
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17. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat de 
pràctiques amb l’Institut Narcís Monturiol per tal 
d’acollir un alumne. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat de 

pràctiques amb l’Institut Olivar Gran per tal d’acollir 
un alumne. 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat de 

pràctiques amb l’Institut Olivar Gran per tal d’acollir 
un alumne. 

 
20. Dictamen relatiu a atorgar a la Fundació de l’Asil 

Vilallonga la Medalla de la Ciutat en la categoria de 
Plata. 

 
21. Dictamen relatiu a atorgar al Hotel Empordà, el Motel, 

la Fulla de Figuera de Plata en la categoria d’entitats. 
 
22. Dictamen relatiu a reconèixer a un regidor la 

compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada. 
 
23. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de contractació 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
24. Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital 

social de Figueres de Serveis SA. 
 
25. Assumptes urgents. 
 
26. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de novembre de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


