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Núm. 05 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 

27 de desembre de 2010.  
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a ratificar la inclusió a l’ordre del 

dia del punt 3. 
 
3. Proposta relativa a donar-se per assabentat de la 

renúncia com a regidor presentada pel senyor Juan Casas 
Luís. 

 
4. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
5. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
6. Donar compte del decret de l’Alcaldia de 10 de gener de 

2011 pel qual es va nomenar per via d’urgència, en règim 
de funcionari interí, un arquitecte municipal. 

 
7. Donar compte del decret de l’Alcaldia d’11 de gener de 

2011 pel qual es va nomenar per via d’urgència, en règim 
laboral temporal, una educadora social. 

 
8. Ratificació del decret de l’Alcaldia de 31 de gener de 

2011 pel qual es va aprovar un conveni amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament 
de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 

 
9. Donar compte del decret de l’Alcaldia de 15 de febrer de 

2011 pel qual es va nomenar per via d’urgència, en règim 
laboral temporal, un monitor de natació. 
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10. Donar compte del decret de l’Alcaldia de 17 de febrer de 
2011 pel qual es va nomenar per via d’urgència, en règim 
de funcionari interí a temps parcial, un enginyer tècnic. 

 
11. Proposta relativa a nomenar els representants de 

l’Ajuntament en la Comissió del Pla local d’Inclusió 
Social. 

 
12. Proposta relativa a nomenar els representants de 

l’Ajuntament en el Consell municipal de persones amb 
discapacitat de Figueres. 

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

13. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Document 
de formalització de tancament temporal de local d’una 
concessió de domini públic”. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del 

Reglament Orgànic Municipal. 
 

15. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 
amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la 
realització d’accions d’informació, orientació i formació 
per a joves. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga per a l’any 2011 

del “Convenio de colaboración para la prestación de 
servicios postales y telegráficos entre la sociedad 
estatal Correos y Telégrafos, SA i l’Ajuntament de 
Figueres”. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar les Bases dels Premis 

Emprenedors Alt Empordà. 
 

18. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni 
de col.laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya 
i l’Ajuntament de Figueres per al desplegament i 
implementació del programa d’experiència profesional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Suma’t”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, URBANISME 
I MEDI AMBIENT. 
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19. Dictamen relatiu a acceptar les ajudes incloses per a 
finançar les obres que es descriuen en el “Projecte bàsic 
i executiu del centre cívic Poble Nou de Figueres”. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació 

de Pla general d’ordenació urbana per a la implantació de 
les reserves d’equipaments esportius.  

 
21. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació 

de Pla general d’ordenació urbana per a la ampliació de 
les reserves d’equipaments socials. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació 

de Pla general d’ordenació urbana per a la implantació de 
les reserves d’equipaments en el sòl no urbanitzable. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar el text refós de la 

modificació del Pla parcial del sector Camí de Vilatenim. 
 

24. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Pla de 
Mobilitat Urbana. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT I 
SEGURETAT. 
 

25. Dictamen relatiu a aprovar l’estructura de tarifes del 
servei urbà de taxi per a l’any 2011. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I DE 
PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 

26. Dictamen relatiu a l'aprovació d'un protocol de 
col.laboració amb el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a la 
implementació del "Programa d'Indicadors Culturals per a 
l'entorn municipal (PICEM)”. 

 
27. Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del conveni de 

col.laboració amb l'Institut d'Educació Secundària 
Alexandre Deulofeu per a l’ús social d’espais del centre. 

 
28. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb l’Ajuntament de 

Perpinyà per establir el marc de cooperació cultural 
entre les ciutats de Figueres i Perpinyà. 

 
29. Assumptes urgents. 
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30. Precs i preguntes. 
 

Figueres, 28 de febrer de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


