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Núm. 15 
 

CONVOCATORIA 
 
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la sessió 
ordinària que es realitzarà a la Casa de la Vila el proper 
dijous dia 28 de juliol de 2011, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 
dia 2 d’agost de 2011, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

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

del dia 20 de juny de 2011.  
 
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 en l’ordre del 

dia del punt número 5. 
 
5. Proposta relativa a crear la plaça de Cap de Gabinet de 

l’Alcaldia, comunicació i relacions ciutadanes per a ser 
coberta per personal eventual de confiança. 

 
6. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 12 de 

juliol de 2011 pel qual es va contractar amb caràcter 
d’urgència un vigilant mantenidor en règim de funcionari 
interí. 

 
7. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 14 de 

juliol de 2011 pel qual es va contractar per via 
d’urgència un tècnic especialista en tractament 
d’informació geogràfica en règim de funcionari interí. 

 
8. Ratificació del decret de l’alcaldia del dia 21 de 

juliol de 2011 pel qual es va aprovar un conveni de 
col.laboració amb el Departament d’Ensenyament per al 
projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi. 
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9. Proposta relativa a aprovar definitivament la 

modificació de la Base 11.2 de les que regeixen el 
pressupost general per a l’exercici de 2011. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Plec de 

clàusules administratives particulars que regula el 
contracte de concessió demanial de l’ús privatiu d’una 
parcel.la municipal situada a Vilatenim sud (carretera 
C-260) per a la construcció i explotació d’un centre 
d’ensenyament de titularitat privada. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars del contracte de 
concessió administrativa d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un equipament esportiu a la 
Plaça de Braus. 

 
12. Dictamen relatiu a donar-se per assabentat de 

l’aportació de la branca d’activitat d’aparcaments a la 
filial Saba Infraestructuras SA i de la transmissió 
d’accions de dita societat. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient titulat “Conveni 

de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Figueres” per desenvolupar 
accions d’acollida, igualtat i acomodació per a la 
població d’orígen immigrant per a l’any 2011. 

 
14. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la creació de 

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

 
15. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la memòria 

justificativa i el projecte d’establiment del servei 
públic d’unitats d’escolarització compartida (UEC) que 
permeti el desplegament d’aquestes unitats en base als 
convenis que s’estableixin amb el Departament 
d’Ensenyament. 
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16. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 
Modificació puntual del Pla general número 23 per a 
l’ampliació de les reserves d’equipaments socials. 

 
17. Dictamen relatiu a corregir l’error material que figura 

al títol de l’apartat 34.11 de la normativa del Pla 
general en la modificació puntual número 25 del Pla 
general per a la implantació de reserves d’equipaments 
en sòl no urbanitzable. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
de Figueres, número 33, al polígon definit per la 
Carretera N-II i la Calçada Romana. 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

Modificació puntual del Pla general per a l’adaptació 
topogràfica del Polígon d’actuació 6, carrer de l’Àngel. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

Modificació puntual del Pla parcial del sector Fages de 
Climent B.  

 
21. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla 

especial dels recs Susanna i Mal Pas. 
 
22. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte 

d’obra municipal ordinària denominat “Projecte d’obres 
de millora de l’accessibilitat de la zona oest. Pla Joan 
Sibecas/Riera Galligans”. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte 

d’obra municipal ordinària denominat “Projecte 
d’implantació d’una xarxa WIFI/pre WIMAX al municipi de 
Figueres per a la dotació de serveis en l’espai públic i 
edificis municipals”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
24. Dictamen relatiu a modificar els plans d’inversions 

previstos en el pressupost de l’exercici de 2011. 
 
25. Dictamen relatiu a instar el govern de la Generalitat de 

Catalunya perquè fomenti plans d’informació i d’ocupació 
per promoure el sector turístic de diverses poblacions. 
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26. Assumptes urgents. 
 
27. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 25 de juliol de 2011 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�
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