
Núm. 14 
 

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 7 d’octubre de 2010, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 11 d’octubre 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 de l’alcaldia de 17 d’agost de 

2010 pel qual es va resoldre que l’Ajuntament de 
Figueres participés com a soci en el projecte 
ACOMPANY@. 

 
3. Ratificació del decret de l’alcaldia de 15 de setembre 

de 2010 pel qual es va sol.licitar una subvenció en el 
marc del programa “Treball als barris 2010”. 

 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia de 17 de 

setembre de 2010 pel qual es va renunciar a la 
subvenció concedida per l’Institut Català d’Energia en 
el marc del “Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i 
eficiència energètica”. 

 
5. Ratificació del decret de l’alcaldia de 4 d’octubre de 

2010 pel qual es va aprovar un conveni denominat 
“Modificació del conveni subscrit entre el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Figueres 
per a la construcció d’habitatges assistits de lloguer 
per a gent gran, amb protecció oficial, al sector Rec 
Susana”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
6. Dictamen relatiu a adherir-se al Conveni de 

col.laboració entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de 



Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

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

“Tercera addenda al conveni de Col.laboració pel 
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”. 

 
8. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
en l’àmbit del sector urbanitzable Ronda Nord. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni de col.laboració 

corregit entre l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament 
de Vilafant per a dotar dels serveis de 
subministrament d’aigua i clavegueram la nova estació 
provisional del tren de gran velocitat. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni de col.laboració 

entre l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de 
Vilafant, l’Agència Catalana de l’Aigua i Acciona SA 
per a connectar el sanejament del PP SUD7 Polisports 
al sistema de sanejament en alta d’aigües residuals de 
Figueres. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni marc de 

cooperació en matèria de desenvolupament sostenible 
entre l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de 
Perpignan i la Perpignan Mediterranée Communauté 
d’Agglomération. 

 
12. Dictamen relatiu a adjudicar a la Fundació Privada 

Miquel la concessió de domini públic d’una finca per a 
construir i posar en funcionament l’Escola 
d’Hostaleria de l’Alt Empordà. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
número 19 en l’àmbit de la plaça Catalunya i el 
recinte Firal. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de compromís 

d’adquisició de la finca a la que es refereix la 



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

 
15. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del pla parcial del sector Camí de 
Vilatenim. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla de 

millora urbana a l’àmbit de la subestació 
transformadora. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte 

d’obra municipal ordinària denominat “Projecte 
escultòric Sant Jordi i el Drac a la Plaça Catalunya”. 

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

“Conveni entre Adigsa i l’Ajuntament de Figueres 
relatiu a la cessió d’habitatges per a impulsar les 
polítiques socials municipals per a col.lectius amb 
risc d’exclusió social”. 

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

amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al Projecte EINA. 

 
20. Assumptes urgents. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 4 d’octubre de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


