
Núm. 11 
 

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 1 de juliol de 2010, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 5 de juliol de 2010, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

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

ordinària del dia 6 de maig de 2010 i extraordinària 
del die 3 de juny de 2010.  

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Ratificació del decret de l’alcaldia de 31 de maig de 

2010 pel qual es va aprovar un conveni amb la 
Diputació de Girona per a la promoció del Festival 
Acústica dels anys 2010 i 2011. 

 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia de 31 de maig de 

2010 relatiu al nomenament per via d’urgència en règim 
de funcionari interí d’un arquitecte tècnic. 

 
5. Ratificació de decret de l’alcaldia de 9 de juny de 

2010 pel qual es va resoldre l’adhesió al Conveni de 
Col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i el Consorci Localret per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 

 
6. Donar compte del decret de l’alcaldia de 16 de juny de 

2010 sobre la contractació per via d’urgència en règim 
laboral temporal d’un operari de manteniment i d’un 
socorrista-monitor per a la piscina descoberta. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 



7. Dictamen relatiu a sol.licitar a la Diputació de 
Girona una subvenció per a accions de Promoció 
econòmica desenvolupades durant l’any 2010. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
8. Dictamen relatiu a constituir conjuntament amb 

l’Institut Català del Sòl el consorci urbanístic per 
al desenvolupament de les àrees residencials 
estratègiques Horta Capallera, Cendrassos Nord i 
carretera de Llers. 

 
9. Dictamen relatiu a nomenar el senyor Xavier Besora 

Causadias com a representant de l’ajuntament al comitè 
d’avaluació i seguiment del Pla d’Intervenció Integral 
del Centre Històric de Figueres. 

 
10. Dictamen relatiu a nomenar el senyor Xavier Besora 

Causadias com a representant de l’ajuntament al comitè 
d’avaluació i seguiment del Pla d’Intervenció Integral 
del barri de la Marca de l’Ham de Figueres. 

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

amb l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
desenvolupament del projecte de reutilització de la 
depuradora de Figueres per a usos agrícoles i 
recàrrega d’aqüifers. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar el canvi en l’estructura de 

tarifes relatives al servei urbà de taxi per a l’any 
2010. 

 
13. Assumptes urgents. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 25 de juny de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


