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Núm. 04 
 

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 març de 2012, a les setze hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimecres 
dia 7 de març 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 nomenar un representant de 

l’Ajuntament en el Consell Escolar de Centre de 
l’Institut Cendrassos. 

 
3. Proposta relativa a canviar la data de realització de 

les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament 
corresponents als mesos d’abril i maig de 2012. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
4. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la Modificació 

puntual del Pla general de l’equipament de la Biblioteca 
pública Carles Fages de Climent. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la Modificació 

puntual del Pla general a l’àmbit del sòl urbà del 
carrer Nord i carrer Cabanes. 

 
6. Dictamen relatiu a declarar desert el procediment de 

licitació convocat per a l’adjudicació del contracte de 
concesió administrativa d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un equipament esportiu a la 
Plaça de Braus de Figueres. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
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7. Dictamen relatiu a acordar la resolució de mutu acord 
del conveni amb la societat Ampuroci SL per a la cessió 
temporal de l’ús d’un espai del Clos de Fires per a 
aparcament per als usuaris dels multicinemes. 

 
8. Dictamen relatiu a aprovar l’estructura de tarifes del 

servei urbà de taxi per a l’any 2012. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar la concertació d’una operació 

de préstec per al finançament del Pla de sanejament. 
 
10. Dictamen relatiu a anul.lar el document titulat “Conveni 

de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
Fundació Clerch i Nicolau per al desenvolupament del 
programa denominat Pla de Transició al Treball”. 

 
11. Assumptes urgents. 
 
12. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 28 de febrer de 2012 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


