
Núm. 10 
 

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 3 de juny de 2010, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns 
dia 7 de juny de 2010, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
�

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
2. Ratificació del decret del dia 13 d’abril de 2010 pel 

qual es va sol.licitar una subvenció al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya per al Programa 
d’àmbit local de foment i assessorament a la creació 
d’empreses. 

 
3. Ratificació del decret del dia 18 de maig de 2010 pel 

qual es va sol.licitar una subvenció a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya per a l’execució de la primera gase del 
projecte de recuperació de l’edifici de l’Antic 
Escorxador. 

 
4. Ratificació del decret del dia 19 de maig de 2010 pel 

qual es va resoldre presentar al.legacions a la 
formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2011 sol.licitant una subvenció per a l’actuació 
“Centre Cívic Poble Nou”. 

 
5. Proposta relativa a determinar la composició de les 

comissions informatives permanents, de les especials i 
de l’especial de comptes. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
6. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Pròrroga de l’acord de col.laboració entre la 



Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres per a 
la realització del Projecte Respecte”. 

 
7. Dictamen relatiu a aprovar l’addenda relativa als 

períodes d’execució del conveni de l’acord de 
col.laboració amb la Diputació de Girona per a 
l’aportació d’una Agent Local d’Igualtat. 

 
8. Dictamen relativa a aprovar provisionalment la 

modificació de l’ordenança fiscal número 8 reguladora 
de les taxes per prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competències local. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar la modificació del 

contracte de concessió administrativa d’obra pública 
per a la construcció i explotació de dos aparcaments 
públics soterrats per a vehicles en el subsòl dels 
terrenys de domini públic municipal situats al Passeig 
Nou i al costat de l’Hospital. 

 
10. Dictamen relatiu a deixar sense efecte l’acord 

d’aprovació de l’estudi de viabilitat de data 18 de 
maig de 2009 relatiu al Complex Esportiu de la Plaça 
de Braus. 

 
11. Dictamen relatiu a tramitar l’estudi de viabilitat 

d’una concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un complexe esportiu a la Plaça de Braus. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual número 23 del pla general per a l’ampliació de 
les reserves d’equipaments socials. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual número 24 del pla general per a l’ampliació de 
les reserves d’equipaments esportius. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual número 28 del pla general de l’àrea de 
Figueres en l’àmbit de les cases dels americans 
habitatges dels militars. 

 
15. Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració 

amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu 
a l’Oficina Local d’Habitatge de Figueres per a 



l’assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d’habitatge en el marc del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012. 

 
16. Dictamen relatiu a acceptar les ajudes incloses al 

Programa “Redacció del Projecte per a la Construcció 
de la Biblioteca Filial”. 

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

municipal de circulació. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar l’ampliació i modificació 

de les zones d’estacionament amb horari limitat i 
aparcament vigilat proposada per la societat privada 
municipal Figueres de Serveis SA. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
19. Dictamen relatiu a establir el servei públic de 

titularitat municipal d’escola d’educació infantil de 
primer cicle al sector Rec Susanna i a aprovar 
definitivament la memòria justificativa, el projecte 
d’establiment i el reglament del servei públic. 

 
20. Assumptes urgents. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 31 de maig de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


