
 
 

Núm. 01 
 
 

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 divendres dia 7 de gener de 2011, a les tretze 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, 
el dimarts dia 11 de gener de 2011, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
2. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3. Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt 

número 4 de l’ordre del dia de la sessió. 
 
4. Proposta relativa a donar suport al manifest sobre la 

posició del FERRMED en relació al disseny de la xarxa 
ferroviària principal europea. 

 
5. Ratificació del decret de l’Alcaldia del dia 22 de 

novembre de 2010 pel qual es va sol.licitar la 
subvenció del programa C de subvencions als 
ajuntaments titulars de llars d’infants.   

 
6. Ratificació del decret de l’Alcaldia del dia 9 de 

desembre de 2010 pel qual es va aprovar un contracte 
amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
per a l’ús del vestíbul de l’estació Figueres-Vilafant 
per a destinar-lo a l’activitat d’Informació 
Turística. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
7. Dictamen relatiu a assignar als coordinadors del Pla 

de Barris un complement específic anual. 



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

amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la 
prestació del servei d’informació i defensa de les 
persones consumidores i usuaris. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat 

de pràctiques amb la Universitat de Vic per tal 
d’acollir u alumne en pràctiques per a la Llar 
d’infants Els Pins. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar l’agermanament entre les 

ciutats de Figueres i de Saint Petersburg (Florida, 
Estats Units d’Amèrica). 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar un conveni per a 

l’adquisició d’una porció de finca destinada a parc o 
jardí públic. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del Pla general d’ordenació urbana per a la 
regulació dels usos i les reserves d’aparcaments. 

 
13. Dictamen relatiu a acceptar les ajudes per a finançar 

les obres del “Projecte d’Urbanització de l’Avinguda 
Vilallonga, fase 1ª”. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
per a regular la implantació d’elements de producció 
d’energia a partir de fonts renovables. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
15. Dictamen relatiu a crear la Comissió del Pla Local 

d’Inclusió Social. 
 
16. 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 
desenvolupar accions d’acollida, igualtat i acomodació 
per a la població d’origen immigrant, per a l’any 
2010”. 

 



17. Assumptes urgents. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 3 de gener de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
Santiago Vila Vicente 


