
Núm. 16 
 

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 4 de novembre de 2010, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 8 de novembre de 2010, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària 

del dia 2 de setembre de 2010.  
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 1 d’octubre de 2010 pel qual es va contractar per 
via d’urgència una mediadora social comunitària en 
règim laboral temporal. 

 
5. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 1 d’octubre de 2010 pel qual es va contractar per 
via d’urgència una educadora social en règim laboral 
temporal. 

 
6. Ratificació del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 26 d’octubre de 2010 pel qual es va aprovar 
l’establiment d’un conveni de col.laboració amb la 
Universitat de Girona per a la realització del 
Projecte Rossinyol per al curs escolar 2010-2011. 

 
7. Proposta relativa a canviar l’hora de la sessió del 

Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de desembre de 
2010. 

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



8. Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital 
social de Figueres de Serveis SA (FISERSA). 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment l’expedient 

de modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels impostos i taxes per a l’exercici 2011. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment els preus 

públics municipals que han de regir a partir de l’1 de 
gener de 2011. 

 
11. Dictamen relatiu a formalitzar el Conveni de 

col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el 
Consorci Localret per a la redacció del Plec de 
clàusules tècniques per a la construcció d’una xarxa 
sense fils municipals. 

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

modificació del Pla especial de protecció del Centre 
Històric. 

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

estratègic educatiu i formatiu de ciutat (Figueres 
2010-2014)”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL PLA LOCAL D’HABITATGE. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el document 

denominat “Pla Local d’Habitatge de Figueres”. 
 
15. Assumptes urgents. 
 
16. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 d’octubre de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


