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Núm. 03 
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 3 de febrer de 2011, a les dinou hores, en primera 
convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns dia 7 de 
febrer de 2011, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

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

ordinàries dels dies 4 de novembre i 2 de desembre, 
ambdues de 2010. 

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
4. Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 

10 de l’ordre del dia de la sessió. 
 
5. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 

de desembre de 2010 pel qual es va designar una comissió 
d’estudi per elaborar la memòria justificativa per 
implementar l’activitat econòmica en règim de lliure 
concurrència consistent en oferir internet mitjançant Wi-
fi. 

 
6. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 11 de gener 

de 2011 pel qual es va autoritzar la sol.licitud d’una 
subvenció a l’Àrea de Cultura i Acció Social de 
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 

 
7. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 12 de gener 

de 2011 pel qual es va resoldre rectificar la clàusula 
trenta-vuitena del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula el contracte de concessió demanial 
d’ús privatiu d’una parcel.la municipal situada a 
Vilatenim Sud. 
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8. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 14 de gener 
de 2011 pel qual es va contractar per via d’urgència un 
vigilant de les instal.lacions esportives. 

 
9. Proposta a aprovar definitivament el pressupost general 

per a l’exercici econòmic de 2011. 
 
10. Proposta relativa a aprovar un Conveni transaccional i 

urbanístic amb la presidenta de la comunitat de 
propietaris de l’edifici del carrer Nord, 42 i l’entitat 
Hifef SA. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar definitivament les 

retribucions ordinàries de tot el personal de 
l’Ajuntament des del mes de juny fins al mes de desembre 
de 2010. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar un conveni individualitzat de 

pràctiques amb l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Cendrassos per tal d’acollir un alumne en pràctiques. 

 
13. Dictamen relatiu a modificar diversos plans d’inversions 

previstos en el pressupost de l’exercici de 2010. 
 
14. Dictamen relatiu a acceptar la subvenció del Servei 

d’Ocupació de Catalunya per a participar en el programa 
SUMA’T. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, URBANISME 
I MEDI AMBIENT. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà d’encàrrec de prestació del 
servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el Pla 

especial urbanístic de definició d’usos i ordenació del 
sector d’equipaments del Recinte Firal, carrer Itàlia, 
número 26. 
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17. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana al polígon 
definit per la carretera Nacional II i la Calçada Romana. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del Pla general per a l’adaptació topogràfica del 
PA-6 carrer de l’Àngel. 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació 

del Pla general número 28 en l’àmbit de les cases dels 
americans, habitatges dels militars. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Plans de 

gestió 2011. Provisional. (Aprovat en el Consell 
d’Administració del dia 29/10/10). 1. Ordinaria. 2. 
Ampliacions 2008, 2009 i 2010 actualitzades a 2011. 3. 
Nova ampliació 2011 (FORM)” presentat per Fisersa 
Ecoserveis SA. 

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

“Conveni regulador del traspàs al Consorci de Benestar 
Social de l’Alt Empordà dels serveis socials gestionats 
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de 
Figueres i l’Ajuntament de Roses”. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar l’estructura de tarifes 

relatives al servei urbà de taxi per a l’any 2011. 
 
23. Assumptes urgents. 
 
24. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 31 de gener de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


