
Núm. 12 
 

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 29 de juliol de 2010, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 2 d’agost de 2010, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
�

ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
�

1. Proposta relativa a canviar la data de realització de 
la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament 
corresponent al mes d'agost de 2010. 

 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària 

del dia 3 de juny de 2010.  
 
3. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
4. Ratificació del decret de l’alcaldia de 21 de juny de 

2010 pel qual es va aprovar un conveni demoninat 
“Segona addenda al conveni de col.laboració per la 
promoció i execució d’obres hidràuliques”. 

 
5. Ratificació del decret de l’alcaldia de 30 de juny de 

2010 pel qual es va resoldre contractar amb màxima 
urgència un tècnic per a l’actuació “Dinamització 
Comunitària i cohesió social” del Projecte 
d’Intervenció Integral del Centre Històric de 
Figueres. 

 
6. Proposta relativa a nomenar representants de 

l’Ajuntament en òrgans col.legiats. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
7. Dictamen relatiu a aprovar una modificació de crèdits 

amb càrrec a baixes per anul.lació de consignacions 
pressupostàries. 

 



8. Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració 
en matèria de gestió cadastral amb la Secretaria 
d’Estat d’Hisenda. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar la signatura d’un conveni 

amb Microbank, la Creu Roja, el Consorci de Benestar 
Social de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Roses. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar la signatura d’un conveni 

amb la Universitat de Girona. 
 
11. Dictamen relatiu a imposar definitivament 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 definitivament 
l’ordenança específica reguladora. 

 
12. Dictamen relatiu a imposar definitivament les 

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

 
13. Dictamen relatiu a aprovar definitivament una 

modificació de la plantilla de personal. 
 
14. Dictamen relatiu a atorgar a la Fundació Pere Padrosa 

Puignau-Margarida Pierre Mallol la fulla de figuera de 
plata al mèrit. 

 
15. Dictamen relatiu a atorgar a Josep Maria Joan Rosa i a 

Pilar Casademont Sadurní la fulla de figuera de plata 
al mèrit. 

 
16. Dictamen relatiu a atorgar al col.legi dels Fossos de 

Figueres (La Salla de Figueres) la medalla de la 
ciutat en la categoria de plata. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
17. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni d’encàrrec de la 

prestació de serveis de protecció de la salut entre 
l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de 
Figueres. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de sol.licitud 

de subvenció per a projectes innovadors amb el 



projecte titulat “Pol de Desenvolupament Econòmic en 
Energies Alternatives i Eficiència Energètica”. 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar 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. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb Vilafant per 

al subministrament d’aigua a l’estació de tren.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
21. Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració 

i l’addenda amb el Servei Català de Trànsit en matèria 
d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb 
ciclomotors. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
22. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per dur a 
terme un programa conjunt d’actuacions contra la 
violència domèstica i de gènere per a l’any 2010”. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per dur a 
terme un programa conjunt de prevenció de les 
drogodependències per al 2010”. 

 
24. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb entitats 

públiques i privades per a la construcció, equipament 
i posada en funcionament de l’Escola d’Hosteleria de 
l’Alt Empordà. 

 
25. Dictamen relatiu a nomenar el Comitè d’experts que ha 

d’intervenir en el procediment obert per a adjudicar 
el contracte de gestió del servei públic amb obra, 
mitjançant concessió, de l’Escola d’Educació Infantil 
Municipal de primer cicle a l’Avinguda Montserrat 
Vayreda. 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 



26. Dictamen relatiu a aprovar els comptes generals del 
pressupost corresponents a l’exercici de 2009. 

 
27. Assumptes urgents. 
 
28. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 26 de juliol de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


