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Núm. 17 
 

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 desembre, a les dinou hores, en primera 
convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns dia 10 de 
desembre, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del 

dia 1 de juny de 2012.  
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts 

números 8 i 10 de l’ordre del dia de la sessió 
 
4. Proposta relativa a aprovar inicialment el pressupost 

general per a l’exercici de l’any 2013. 
 
5. Proposta relativa a aprovar un expedient de suplements de 

crèdit per transferència de crèdits entre partides 
pressupostàries. 

 
6. Proposta relativa a aprovar les quantitats corresponents 

a la supressió de la paga extraordinària i de les 
addicionals de complement de destí o equivalents a 
percebre el mes de desembre de 2012 pel personal de 
l’Ajuntament. 

 
7. Proposta relativa a modificar per a l’any 2012 les 

retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial. 
 
8. Proposta relativa a modificar el termini d’execució del 

contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat destinat 
als ens locals i a aprovar l’adhesió a un sistema de 
contractació centralitzada del Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya. 
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9. Proposta relativa a canviar la data de la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de 
gener de 2013. 

 
10. Proposta relativa a constituir un òrgan mixt amb 

participació externa anomenat “Comissió tecnicopolítica i 
social d’atenció als afectats pels desnonaments”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
11. Dictamen relatiu a adherir-se al conveni marc entre 

l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores 
de sistemes integrats de gestió del residus d’aparells 
elèctrics i electrònics. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb la Generalitat 

de Catalunya per a la cessió a l’Ajuntament d’un aparell 
per mesurar nivells de radiació. 

 
13. Dictamen relatiu a adherir-se a l’acord marc existent 

entre l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis per a la prestació del servei de tractament de 
residus especials de les deixalleries municipals. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l’Ordenança dels 

horts urbans de titularitat municipal. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar el Text refós de la 

modificació del Pla general d’ordenació urbana número 19 
en els àmbits de la plaça de Catalunya i del recinte 
firal. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Figueres relatiu a la cessió temporal de 
l’ús de sis habitatges de titularitat pública per 
impulsar les polítiques socials municipals”. 

 
17. Dictamen relatiu a denunciar el document titulat “Conveni 

regulador del traspàs al Consorci de Benestar Social de 
l’Alt Empordà dels serveis socials gestionats pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i 
l’Ajuntament de Roses”. 
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18. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Junta General 
del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà de 16 
d’octubre de 2012 de dissolució inicial del consorci. 

 
19. Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis de 

manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i 
àrees de salut. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
20. Dictamen relatiu a aprovar el document anomenat “Memòria 

del procés de participació. Programa d’Actuació 
Municipal. PAM 2011-2015” i a aprovar definitivament el 
Pla d’Actuació Municipal. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
21. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’expedient de 

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
impostos i les taxes. 

 
22. Assumptes urgents. 
 
23. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de novembre de 2012  
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


