
Núm. 17 
 

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 desembre de 2010, a les disset 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, 
el dimarts dia 7 de desembre 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 7 d’octubre de 2010 i extraordinària 
del dia 2 de novembre 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 del dia 5 

d’octubre de 2010 pel qual es va contractar per via 
d’urgència una tècnica del pla de civisme de Figueres 
en règim laboral temporal. 

 
5. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 11 

d’octubre de 2010 pel qual es va sol.licitar a la 
Diputació de Girona el canvi de finalitat de la 
subvenció dins l’àmbit de Cooperació Municipal “Fons 
de Subvencions 2009”. 

 
6. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 15 

d’octubre de 2010 pel qual es va renunciar a la 
subvenció concedida per la Diputació de Girona per a 
l’execució del projecte “L’Escorxador-Centre de 
productes alimentaris tradicionals-1ª fase”. 

 
7. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 21 

d’octubre de 2010 pel qual es va resoldre modificar el 
decret d’11 d’octubre de 2010 en el sentit de 
sol.licitar a la Diputació de Girona el canvi de 
finalitat de la subvenció dins l’àmbit de Cooperació 
Municipal “Fons de Subvencions 2009”. 

 



8. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 25 
d’octubre de 2010 pel qual es va contractar per via 
d’urgència una tècnica de dones per al Pla 
d’Intervenció Integral de la Marca de l’Ham. 

 
9. Ratificació del decret de l’alcaldia de 26 d’octubre 

de 2010 pel qual es va aprovar el document titulat 
“Conveni entre l’Agència Catalana de certificació i 
l’Ajuntament de Figueres de prestació de serveis de 
certificació digital com a entitat de registre idCAT”. 

 
10. Donar compte del decret de l’alcaldia de 10 de 

novembre de 2010 pel qual es va contractar per via 
d’urgència un tècnic mig en desenvolupament per al 
seguiment i desenvolupament del projecte de 
recuperació de l’edifici de l’antic Escorxador. 

 
11. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 12 de 

novembre de 2010 pel qual es va resoldre acollir-se a 
la convocatòria d’ajuts de l’Institut Català d’Energia 
en el marc de subvencions del Programa d’estalvi i 
eficiència energètica. 

 
12. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 15 de 

novembre de 2010 pel qual es aprovar la presentació 
davant el Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
sol.licitud per a la participació en el programa 
SUMA’T. 

 
13. Proposta relativa a canviar el dia i l’hora de la 

sessió del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de 
gener de 2011. 

 
14. Proposta relativa a nomenar la regidora Maria Antònia 

Bonany Pagès perquè s’integri en la Junta General i en 
el Consell d’Administració de “Sumar, empresa d’acció 
social, SLU”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar la classificació de les 

proposicions presentades per a la contractació del 
“Muntatge, desmuntatge i manteniment de les figures de 
fil lluminós i de LEDS, tipus dalinianes, propietat de 
l’Ajuntament, per a l’enllumenat nadalenc de la 
ciutat, any 2010-2011”. 

 



16. Dictamen relatiu a aprovar l’Addenda de prorroga del 
Conveni de col.laboració i encàrrec de gestió, amb 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Adigsa, empresa pública, per a la gestió 
del Programa de mediació per al lloguer social. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar l’Addenda de prorroga del 

Conveni de col.laboració amb el Departament de Medi 
Ambien i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
18. Dictamen relatiu a crear la Comissió Municipal de 

Protecció Civil. 
 
19. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Reglament 

del servei de transport col.lectiu urbà de viatgers 
amb autobús a la ciutat de Figueres. 

 
20. Dictamen relatiu a adjudicar provisionalment el 

contracte de subministrament, pel sistema 
d’arrendament, amb manteniment inclós, d’un vehicle. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
21. Dictamen relatiu a aprovar l’addenda econòmica al 

conveni de col.laboració amb el Departament d’Educació 
per al Pla Educatiu d’Entorn al curs acadèmic  2010-
2011. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar diversos annexos al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars titulat 
“Actualització estudi de viabilitat de la llar 
d’Infants pública al Sector Rec Santa Susanna de 
Figueres”. 

 
23. Dictamen relatiu a adherir-se com a soci numerari a 

l’Associació per a la formació professional a l’Alt 
Empordà. 

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

amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació per  a la realització del Programa Educació i 
Família.  

 



25. Dictamen relatiu a autoritzar la depesa per a dur a 
terme les activitat de Nadal. 

 
26. Dictamen relatiu a a aprovar el document titulat 

“Protocol Addicional de concreció per al 2010 del 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col.laboració entre el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, subscrit l’any 2008”. 

 
27. Assumptes urgents. 
 
28. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de novembre de 2010 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


