
Núm. 13 
 

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 2 de setembre de 2010, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 6 de setembre de 2010, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

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

ordinàriers dels dies 1 i 29 de juliol de 2010.  
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Donar compte del decret de l’alcaldia de 2 d’agost de 

2010 pel qual es va resoldre contractar per via 
d’urgència en règim laboral temporal una treballadora 
social. 

 
4. Ratificació del decret de l’alcaldia de 9 d’agost de 

2010 pel qual es va resoldre aprovar inicialment el 
Plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per atorgar la concessió directa d’una finca 
de domini públic per a construir i posar en 
funcionament l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. 

 
5. Donar compte del decret de l’alcaldia de 12 d’agost de 

2010 pel qual es va delegar en el primer tinent 
d’alcalde l’exercici de les funcions d’alcalde. 

 
6. Proposta relativa a nomenar vocals del consell rector 

del Consorci Govern Territorial de Salut Alt Empordà. 
 
7. Proposta relativa a constituir un òrgan mixt amb 

participació externa amb la denominació de Grup per a 
la creació d’horts urbans a Figueres. 

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



8. Dictamen relatiu a sol.licitar l’ingrés de 
l’Ajuntament a l’Associació per a la formació 
ocupacional a l’Alt Empordà. 

 
9. Dictamen relatiu a proposar a la Generalitat de 

Catalunya, Conselleria de Treball, Servei Territorial 
de Girona, la fixació de les festes locals per a l’any 
2011. 

 
10. Dictamen relatiu a sol.licitar al  departament de 

treball la renovació de la subvenció per a dos Agents 
d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 

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

amb la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització 
de la I edició de l’Escola de Tardor de Govern Local. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni de col.laboració per a l’any 2010 entre 
l’Ajuntament de Figueres i el Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament del 
Pla Extraordinari d’Ocupació Local 2010 en el marc del 
Projecte Impuls-Treball”. 

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

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbana 
Puig de les Basses. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de sol·licitud 

de subvenció a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en 
el marc del programa d’energies renovables. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l'Ordenança 

municipal de circulació. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar un contracte de comodat amb 

la Direcció General de Cooperació Cultural de la 



Generalitat de Catalunya per a la cessió d’una 
impressora especial per a posar en marxa el programa 
“Diaris del Món”. 

 
17. Dictamen relatiu a autoritzar l’adhesió de 

l’Ajuntament de Figueres a la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica. 

 
18. 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. 

 
19. Dictamen relatiu a constituir inicialment el Consell 

municipal de persones amb discapacitat de Figueres. 
 
20. 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 a 
l’assumpció de compromisos respecte al finançament del 
servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt 
Empordà per a l’any 2010”. 

 
21. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques i l’Ajuntament de Figueres 
per formalitzar l’atorgament d’una subvenció 
pluriennal per al programa de cooperació 
interadministrativa en matèria d’actuacions 
comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012”. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar una addenda al conveni 

entre Càrites Figueres, Fundació Sant Vicenç de Paül i 
l’Ajuntament de Figueres per regular les despeses per 
a la utilització de l’aulari. 

 
23. Assumptes urgents. 
 
24. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 30 d’agost de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


