
Núm. 08 
 

CONVOCATORIA 
 
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la 
sessió ordinària que se celebrarà a la Casa de la Vila el 
proper dijous dia 6 de maig de 2010, a les tretze hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns 
dia 10 de maig de 2010, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

ordinàries dels dies 4 de març i 1 d’abril de 2010 i 
extraordinària del dia 12 de març de 2010.  

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt 

número 14 a l’ordre del dia de la sessió. 
 
4. Donar compte del decret del dia 30 de març de 2010 pel 

qual es van efectuar delegacions en favor del regidor 
Albert Ollé Sangenís. 

 
5. Donar compte del decret del dia  30 de març de 2010 

pel qual es van efectuar delegacions en favor del 
regidor José Luis Yécora Romero. 

 
6. Donar compte del decret del dia 30 de març de 2010 pel 

qual es van delegar atribucions en la Junta de Govern 
Local. 

 
7. Donar compte del decret del dia 30 de març de 2010 pel 

qual es van efectuar delegacions en favor del regidor 
Joan Antoni Bertran Soler. 

 
8. Donar compte del decret del dia 6 d’abril de 2010 pel 

qual es va fixar l’estructura de les àrees i serveis 
en relació amb els membres de l’Ajuntament. 

 
9. Ratificació del decret del dia 12 d’abril de 2010 pel 

qual es va nomenar el regidor Richard Elelman com a 



vocal del Patronat de la Fundació Gal.la Salvador 
Dalí. 

 
10. Ratificació del decret del dia 16 d’abril de 2010 pel 

qual es va aprovar l’establiment d’un conveni 
individualitzat de pràctiques amb l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Ramon Muntaner. 

 
11. Ratificació del decret del dia 16 d’abril de 2010 pel 

qual es va disposar concòrrer a la convocatòria del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya per a l’atorgament d’un ajut 
per a la renovació de la flota de vehicles de la 
brigada municipal. 

 
12. Ratificació del decret del dia 16 d’abril de 2010 pel 

qual es va disposar concòrrer a la convocatòria del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya per a l’atorgament d’un ajut 
per a l’adquisició de bicicletes per als desplaçaments 
d’empleats municipals. 

 
13. Ratificació del decret del dia 26 d’abril de 2010 el 

qual es va disposar concòrrer a la convocatòria de la 
Diputació de Girona per a l’atorgament d’una subvenció 
per a l’execució del projecte d’instal.lació 
d’aprofitament d’energia solar al pavelló 
poliesportiu. 

 
14. Proposta relativa a aprovar inicialment la modificació 

de la plantilla. 
 
15. Proposta relativa a determinar la composició de les 

comissions informatives permanents i de la especial de 
comptes. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 

amb el Bisbat de Girona. 
 
17. Dictamen relatiu a modificar inicialment la base 9.2.3 

de les que regeixen el pressupost general per a 
l’exercici econòmic de 2010. 

 



18. Dictamen relatiu a atorgar a Josep Maria Bernils Mach 
el títol de Ciutadà d’Honor. 

 
19. Dictamen relatiu a imposar provisionalment les 

contribucions especials per a finançar l’execució de 
l’obra “Reurbanització del carrer de la Muralla i la 
plaça de les Patates” i a aprovar provisionalment 
l’ordenança específica reguladora. 

 
20. Dictamen relatiu a imposar provisionalment les 

contribucions especials per a finançar l’execució de 
l’obra “Reurbanització del carrer Canigó” i a aprovar 
provisionalment l’ordenança específica reguladora. 

 
21. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la 

regularització de l’aplicació de l’anomenat 
“complement de conveni”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
22. Dictamen relatiu a aprovar el document denominat 

“Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Ajuntament de Figueres per a la renovació de la 
delegació de competències del servei de recollida 
selectiva dels residus municipals”. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar el programa de participació 

ciutadana en l’elaboració de la modificació puntual 
del pla general de reurbanització o millora dels 
accessos i la connexió de la Nova Estació del Tren 
d’Alta Velocitat amb el centre urbà. 

 
24. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 

i encàrrec de gestió amb l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa 
pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i la Secretaria General del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania per a la gestió del 
Programa de mediació per al lloguer social. 

 
25. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la relació 

del béns i drets afectats i les actes d’avinença o 
mutu acord del projecte denominat “Modificació del 
projecte: projecte de col.lectors de connexió del 
municipi de Llers i Vilabertran amb el sistema de 
sanejament de Figueres (Fase 1)”. 

 



26. Dictamen relatiu a modificar el consell anomenat 
“Consell de participació ciutadana: Figueres, Ciutat 
dels Detalls”.  

 
27. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del pla general número 19 del pla general en 
l’àmbit de la plaça Catalunya i del Recinte Firal. 

 
28. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla especial de protecció del catàleg 
d’edificis en l’àmbit de la plaça del Gra, PERI 3A. 

 
29. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del pla general per a l’ampliació de les 
reserves d’equipaments en el sòl no urbanitzable. 

 
30. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del pla general per a regular la implantació 
d’elements de producció d’energia a partir de fons 
renovables. 

 
31. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
de Figueres en l’àmbit del carrer dels Gorgs. 

 
32. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el Pla 

especial de definició d’usos i ordenació del sistema 
d’equipaments del sector d’equipaments supramunicipals 
de Vilatenim banda sud de Figueres. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
33. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’ordenança 

de prevenció de la prostitució. 
 
34. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Segona 

addenda al conveni de col.laboració per al 
desenvolupament de les actuacions contingudes en el 
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 
(PSARU) 2005 en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de 
Figueres (connexió de Llers)”. 

 
35. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’ordenança 

municipal reguladora del servei de taxi. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 



 
36. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 

amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per dur a 
terme els projectes per a la sol.licitud de les 
subvencions per a promoure la participació ciutadana a 
ens locals i consorsis de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. 

 
37. Assumptes urgents. 
 
38. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 d’abril de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


