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Núm. 14 
 

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 2 d’octubre de 2012, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres 
dia 5 d’octubre de 2012, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
�
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde.  

 
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor 

Esteve Gratacós Andrade.  
 
3. Informe de l’alcaldia sobre la constitució dels grups 

municipals. 
 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 5 de 

setembre de 2012 pel qual es va modificar el cartipàs 
municipal i es varen conferir delegacions especials de 
serveis a diferents regidors i regidores. 

 
5. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 5 de 

setembre de 2012 sobre designació de la Junta de Govern 
Local. 

 
6. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 5 de 

setembre de 2012 pel qual es va efectuar una delegació 
especial de serveis a la regidora Marta Felip Torres. 

 
7. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 24 de 

setembre de 2012 pel qual es modifiquen de forma 
provisional els complements específics de diversos 
llocs de treball. 

 
8. Proposta relativa a modificar les comissions 

informatives permanents i la comissió especial de 
comptes. 
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9. Proposta relativa a nomenar representants de 

l’Ajuntament de Figueres en òrgans col.legiats propis i 
aliens a aquest. 

 
10. Proposta relativa a aprovar un expedient de suplements 

de crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
11. Dictamen relatiu a autoritzar l’aprovació d’un conveni 

marc de col.laboració amb l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona per un període de 4 anys. 

 
12. Dictamen relatiu  a manifestar la voluntat d’integrar-

se en el Consorci d’Acció Social de Catalunya, a 
sol.licitar formar part d’aquest i a aprovar 
defenitivament els estatuts. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del Pla general número 42 en l’àmbit de la UA 
Interdiesel. 

 
14. Dictamen relatiu a modificar els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars del contracte administratiu 
de serveis per a la prestació del servei de Revisió del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres i a convocar 
el procediment de licitació. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
15. Dictamen relatiu a manifestar que Catalunya té dret a 

decidir sobre el seu futur de manera lliure i 
democràtica. 

 
16. Dictamen relatiu a determinar sectors,  funcions i 

categories professionals prioritaris o que afectin el 
funcionament de serveis públics essencials. 

 
17. Dictamen relatiu a denunciar l’Acord regulador de les 

condicions de treball del personal funcionari i el 
Conveni de condicions de treball del personal laboral 
corresponents al període 2006-2008. 
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18. Dictamen relatiu a atorgar als senyors Joel González 
Bonilla, Javier Marrón Jiménez i Zouhair Feddal Agharbi 
les Medalles al Mèrit Esportiu. 

 
19. Dictamen relatiu a atorgar al senyor Martí Carreras 

Ginjaume i a la Societat Coral Erato la Fulla de 
Figuera de Plata. 

 
20. Dictamen relatiu a atorgar al senyor Joan Amorós Pla la 

Medalla de Plata de la Ciutat. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
21. Dictamen relatiu a acordar l’establiment de la taxa per 

utilització privativa dels horts municipals i a aprovar 
provisionalment l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes 
per a l’exercici de 2013. 

 
22. Assumptes urgents. 
 
23. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 27 de setembre de 2012 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�
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