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Núm. 09 
 

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 5 de maig de 2011, a les dinou hores, en primera 
convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns dia 9 de 
maig de 2011, 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 de gener de 2011 i extraordinària del 
dia 21 de gener de 2011.  

 
2. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde. 
 
3. Informe sobre l’activitat de les àrees. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
4. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el document 

anomenat: “Estudi organització, valoració de llocs i 
estudi retributiu: Proposta d’organització i catàleg de 
llocs de treball”. 

 
5. Dictamen relatiu a modificar els plans d’inversions 

previstos en el pressupost de l’exercici 2009. 
 
6. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la creació de 

l’activitat econòmica consistent en la implantació d’una 
xarxa de Wi-fi al municipi de Figueres per a la dotació 
de serveis en l’espai públic i edificis municipals. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT I 
SEGURETAT. 
 
7. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 

amb l’Ajuntament de Vilafant per a la prestació conjunta 
del servei de taxi en l’àmbit territorial dels dos 
municipis. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I DE 
PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
8. Dictamen relatiu a aprovar el conveni regulador de les 

subvencions a preveure en el pressupost a favor del 
Patronat de la Catequística. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar el conveni regulador de les 

bases per donar una subvenció a l’entitat Amics dels 
Gegants.  

 
10. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni 

tipus de cooperació entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Figueres per al desenvolupament d’un 
programa de teleassistència domiciliària”. 

 
11. Dictamen relatiu a desestimar el recurs d’alçada 

presentat per Sinorma SL contra l’acord de la Mesa de 
Contractació de 18 de gener de 2011. 

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

12. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del dia 
5 d’abril de 2011 pel qual es va contractar per via 
d’urgència, en règim laboral temporal, un mediador 
comunitari. 

 
13. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del dia 

26 d’abril de 2011 pel qual es va aprovar la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2010. 

 
14. Assumptes urgents. 
 

15. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 d’abril de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


