Núm. 21
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 4 de novembre de 2011, a les setze hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimecres
dia 9 de novembre de 2011, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors,
ordinàries dels dies 28 de juliol i 1 de setembre i
extraordinària i urgent del dia 12 de setembre, totes de
l’any 2011.
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde.
3. Informe sobre l’activitat de les àrees.
4. Proposta relativa a ratificar la inclusió en l’ordre del
dia del punt número 8.
5. Ratificació
setembre de
Departament
dur a terme

del decret de l’alcaldia del dia 26 de
2011 pel qual es sol.liciten subvencions al
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per
diverses actuacions.

6. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 30 de
setembre de 2011 pel qual s’aprova un conveni amb
l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt
Empordà.
7. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 11
d’octubre de 2011 pel qual es va contractar per via
d’urgència en règim laboral temporal una educadora
social.

8. Proposta relativa a reclamar novament al Ministeri de
Foment del Govern que encarregui a ACESA que executi les
obres necessàries per completar l’enllaç Figueres Nord.
9. Proposta relativa a aprovar un expedient de suplements
de crèdit per transferència de crèdit entre partides
pressupostàries.
10. Proposta relativa a determinar la composició de les
comissions informatives permanents i de la especial de
comptes.
11. Proposta
relativa
a
nomenar
representants
de
l’Ajuntament en el Consell de participació ciutadana
“Figueres, Ciutat dels Detalls”.
12. Proposta
relativa
a
nomenar
representants
de
l’Ajuntament en la Taula sobre Acció Cívica, Drets
Civils i Participació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
13. Dictamen relatiu a denunciar el conveni de col.laboració
amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la
prestació del servei de transport escolar no obligatori
dels alumnes de Figueres que es desplacen a l’institut
Narcís Monturiol i a l’escola l’Amistat.
14. Dictamen relatiu a donar suport a la Societat Coral
Erato de Figueres per sol.licitar a la Generalitat de
Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi 2012.
15. Dictamen relatiu a acceptar una subvenció destinada al
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys
a les llars d’infants municipals i a aprovar el conveni
per a formalitzar l’esmentada subvenció.
16. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Protocol
Addicional de concreció per al 2011 del Contracte
Programa
per
a
la
coordinació,
cooperació
i
col.laboració entre el Departament de Benestar Social i
Família i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar
social, subscrit l’any 2008”.

17. Dictamen relatiu a denunciar un conveni i a aprovar un
altre de col.laboració amb la Universitat de Girona per
a la realització del Projecte Rossinyol per al curs
escolar 2011-2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
18. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Pla Específic
Municipal per a les fires de vehicles que es realitzin
al Recinte Firal.
19. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança municipal de circulació.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
20. Dictamen relatiu a aprovar els comptes generals
pressupost corresponents a l’exercici de 2010.
21. Assumptes urgents.
22. Precs i preguntes.
Figueres, 31 d’octubre de 2011
L'alcalde president
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