Núm. 13
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 4 de setembre de 2012, a les dinou hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres
dia 7 de setembre de 2012, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors,
ordinàries dels dies 13 d’abril i 11 de maig i
extraordinàries dels dies 13 d’abril i 1 de juny, totes
de l’any 2012.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde.

3.

Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor
Jordi Masquef Creus.

4.

Proposta relativa
a ratificar la inclusió del punt
número 10 de l’ordre del dia de la sessió.

5.

Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 25 de
juliol de 2012 pel qual es va aprovar el document
titulat “Pla Local de Joventut Figueres 2012-2015”.

6.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 31 de
juliol de 2012 pel qual es van delegar a la primera
tinenta d’alcalde Marta Felip Torres l’exercici de les
funcions d’alcaldessa.

7.

Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 31 de
juliol de 2012 pel qual es van efectuar delegacions en
favor de la primera tinenta d’alcalde Marta Felip
Torres.

8.

Proposta
relativa
a
nomenar
representants
de
l’Ajuntament en òrgans col.legiats propis i aliens a
aquest.

9.

Proposta relativa a aprovar un expedient de suplements
de crèdit per transferència de crèdit entre partides
pressupostàries.

10.

Proposta relativa a acordar l’exercici d’un recurs
contenciós administratiu contra l’Agència Catalana de
l’Aigua i a designar el senyor Narcís Torrent Cufí com
a representant de l’Ajuntament.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
11.

Dictamen relatiu a aprovar el document denominat
“Addenda de modificació del conveni regulador de la
urbanització i cessió d’ús temporal futur d’un espai
públic per a l’ampliació dels jardins Puig Pujades”.

12.

Dictamen
relatiu
a
aprovar
provisionalment
la
modificació puntual del Pla general número 36 per a
l’adaptació
dels
usos
comercials
a
l’àmbit
de
l’Avinguda de Roses.

13.

Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la
modificació puntual del Pla general número 35 al sector
Rec del Mal Pas.

14.

Dictamen relatiu a adjudicar el contracte administratiu
de serveis per la transformació de llums de Nadal
dalinianes a llums de tecnologia amb LEDS i el
muntatge, desmuntatge i manteniment d’aquests llums per
a l’enllumenat nadalenc.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
15.

Dictamen relatiu a donar-se per assabentat de la
renúncia com a regidor del senyor Francesc Canet Coma.

16.

Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Plec de
condicions que regiran la concessió directa de l’ús
privatiu del domini públic d’un local situat al carrer
Pere III, 93 a favor de l’Associació d’Ajut als Malalts
d’Alzheimer.

17.

Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb el Servei
Català
de
Trànsit
per
a
l’adhesió
al
sistema
d’informació i atenció a les víctimes i afectats
d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de
Trànsit.

18.

Dictamen
relatiu
a
aprovar
un
contracte
amb
l’Administrador de Infraestructuras Ferroviárias per al
lloguer
d’un
local
per
a
oficina
d’informació
turística.

19.

Assumptes urgents.

20.

Precs i preguntes.

Figueres, 30 d’agost de 2012
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente

