Núm. 18
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 7 d’octubre de 2011, a les setze hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dijous
dia 13 d’octubre 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
nomenar
representants
l’Ajuntament en òrgans col.legiats propis i aliens.

de

4. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 29 d’agost
de 2011 pel qual es va resoldre prorrogar el conveni de
col.laboració amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a portar a terme el
projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de
l’alumnat d’educació secundària de segon cicle de
l’Institut Narcís Monturiol.
5. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 27
de
setembre de 2011 pel qual es van nomenar ciutadans/nes
vocals del Consell de Ciutat.
6. Proposta
relativa
a
aprovar
consignacions pressupostàries per
Consorci de Benestar Social.

l’anul.lació
al seu trapas

de
al

7. Proposta relativa a aprovar un expedient de crèdit
extraordinari i suplements de crèdit per transferència
de crèdit entre partides pressupostàries.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES

8. Dictamen
relatiu
a
aprovar
el
document
titulat
“Contracte
Programa
2011
per
a
la
coordinació,
cooperació i col.laboració entre l’Institut Català de
les Dones i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de
serveis d’informació i atenció a les dones”.
9. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració
amb la Generalitat de Catalunya per a la realització
d’activitats complementàries específiques de l’educació
secundària
obligatòria,
adreçades
a
l’alumnat
amb
necessitats educatives específiques derivades de la
inadaptació al medi escolar en unitats d’escolarització
compartida.
10. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la memòria
justificativa
i el projecte d’establiment del servei
públic d’unitats d’escolarització compartida que permeti
el desplegament d’aquestes unitats en base als convenis
que s’estableixin amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
11. Dictamen relatiu a sol.licitar a l’Agència de Residus de
Catalunya
(ARC)
l’adhesió
al
“Conveni
marc
de
col.laboració entre l’ARC i les entitats gestores dels
sistemes integrats de gestió de residus de piles i
acumuladors”.
12. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la
Modificació puntual del Pla General número 24 per a
l’ampliació de les reserves d’equipaments esportius.
13. Assumptes urgents.
14. Precs i preguntes.
Figueres, 4 d’octubre de 2011
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente

