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Núm. 06 
 

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 7 d’abril de 2011, a les dinou hores, en primera 
convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns dia 11 
d’abril de 2010, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Ramon 

Plujà Fàbregas. 
 
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor 

Fernando del Olmo Rivera. 
 
3. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
4. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
5. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 7 de març de 

2011 pel qual es va autoritzar la sol.licitud de 
subvenció a la Diputació de Girona per al programa Fons 
de Cooperació Cultural. 

 
6. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 14 de març 

de 2011 pel qual es fa conferir una delegació especial a 
la regidora Olga Carbonell Sabartés.  

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

de 2011 pel qual es va sol.licitar la subvenció del 
programa C de subvencions als ajuntaments titulars de 
llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 
0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides durant el curs 2010-2011. 

 
8. Proposta relativa a constituir un òrgan mixt amb 

participació externa que s’anomenarà Grup per a l’estudi 
de la problemàtica de la infància i de l’adolescència en 
risc. 
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9. Proposta relativa a constituir un òrgan mixt amb 
participació externa que s’anomenarà Factoria Tecnològica 
per a l’estudi de l’aplicació de les noves teconologies. 

 
10. Proposta relativa a aprovar una nova composició de les 

Comissions informatives permanents, de l’especial de 
comptes i de l’especial del Pla Local d’Habitatge. 

 
11. Proposta relativa a aprovar un expedient de crèdit 

extraordinari i de suplements de crèdit per transferència 
de crèdit entre partides pressupostàries i per majors 
ingressos. 

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

12. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de programa de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a 
la realització de pràctiques d’una estudiant a l’Oficina 
de Turisme. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del 

Reglament d’honors i distincions. 
 

14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de 
crèdit mitjançant transferències entre partides del 
pressupost. 

 
15. Dictamen relatiu a autoritzar el contracte menor de 

serveis amb l’empresa Incatis SL per a la realització 
d’un fira d’alimentació de promoció de productes de la 
zona. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni 

de col·laboració de l’administració de la Generalitat 
mitjançant el departament d’Ensenyament amb l’Ajuntament 
de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a 
la realització de programes de qualificació professional 
inicial organitzats en la modalitat Pla de Transició al 
Treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria” 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de  cooperació 

educativa amb la Universitat de Girona per a la 
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realització de pràctiques de master d’una estudiant a 
l’Àrea de Cultura. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni 

d’utilització del camp de futbol del barri de Vilatenim 
entre l’Ajuntament de figueres, el Futbol Club Vilatenim 
i la Fundació Esportiva Figueres” 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de 

modificació de crèdit mitjançant transferències entre 
partides del pressupost de l’àrea de Cultura. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, URBANISME 
I MEDI AMBIENT. 
 

20. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana pel que fa als 
articles 14 i 15 de l’annex de la normativa urbanística 
de regulació dels usos i les reserves d’aparcaments del 
Recinte Firal. 

 
21. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l’ordenança 

municipal d’estalvi d’aigua de Figueres.  
 

22. Dictamen relatiu a autoritzar una pròrroga del termini 
establert a l’escriptura de compravenda amb Llar Unió 
Catalònia, SCCL per a la finalització de la construcció 
d’Habitatges de Protecció Oficial al sector camí de 
Vilatenim. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla general en els àmbits de l’actual 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals i de la seva nova 
ubicació. 

 
24. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació puntual número 27 del Pla general per regular 
la producció d’energia a partir de fonts renovables. 

 
25. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el document de 

modificació del Pla especial urbanístic de definició 
d’usos i ordenació de sistema d’equipaments municipals 
del sector d’equipaments supramunicipals de Vilatenim. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT I 
SEGURETAT. 
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26. Dictamen relatiu a aprovar el canvi en l’estructura de 

tarifes proposat relatives al servei urbà de taxi per a 
l’any 2011. 

 
27. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la revisió el 

Document Bàsic, del Manual d’Actuació Bàsic, dels Annexes 
Generals i del Programa d’Implantació i Manteniment del 
Pla de Protecció Civil de Figueres. 

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

28. Dictamen relatiu a aprovar definitivament 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 de Roses”. 

 
29. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del 

Reglament del Consell Escolar Municipal. 
 

30. Dictamen relatiu a sol.licitar a Dipsalut prendre part en 
el programa Pt06 de suport a la gestió del risc derivat 
de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal. 

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

amb Girona Art Contemporani. 
 

32. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 
amb l’entitat Zeta organitzadora del Festival Ingràvid. 

 
33. Dictamen relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona 

l’aprovació d’un conveni global per a subvencionar les 
activitats esportives de l’any 2011. 

 
34. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Reglament que 

regula els grafitis i les pintades a la via pública. 
 

35. Dictamen relatiu a autoritzar la despesa per a la compra 
d’un vehicle. 

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

empresarial per donar suport en forma de donació per al 
finançament del Projecte Escultòric Sant Jordi i el Drac. 
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37. Dictamen relatiu a aprovar el document titular “Protocol-

Programa de mesures educatives alternatives a la sanció 
administrativa per a menors d’edat denunciats per consum 
o tinença de drogues a la via pública”. 

 
38. Dictamen relatiu a aprovar el Mapa d’Instal.lacions 

Esportives del Municipi de Figueres. 
 

39. Dictamen relatiu a aprovar un expedient de modificació de 
crèdit per transferència de la partida de Polítiques 
Integrades d’Immigració a la partida per desenvolupar 
accions d’acollida, igualtat i acomodació per a la 
població d’origen immigrant per a l’any 2011. 

 
40. Assumptes urgents. 
 

41. Precs i preguntes. 
 

Figueres, 4 d’abril de 2011 
 

L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�
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