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Al Saló de Plens del primer pis de la Casa Consistorial de la 
ciutat de Figueres, el dia 10 d'octubre de 2011, sota la presidència 
de la Presidenta efectiva per delegació, Sra. Marta Felip Torres, es 
reuneixen els membres de la Comissió Informativa de Serveis Generals: 
Sr. Diego Borrego Torres, Sr. Francesc Canet Coma, Joan Font Ribera, 
amb  l’assistència  del  secretària  per  delegació,  Sra.  Laia  Oliver 
Pastoret,  per  tal  de  dur  a  terme  la  sessió  ordinària  en  primera 
convocatòria.  Hi  assisteixen  les  regidores  requerides,  Sra.  Dolors 
Pujol Matas, Sra. Sònia Trilla Bevià, Sra. Margarita Cotcho Pi, Sra. 
Maria Àngels Olmedo Delestal, i Sra. Mireia Guerrero Casero, i els 
regidors requerits Sr. Joaquim Ferrer Sala, Sr. Sergi García Torralvo, 
Pere Giró Fàbrega, Sr. Josep Maria Godoy Tomàs, Sr. Manel Toro Coll, i 
i Sr. José Luis Yècora Romero. Excusen la seva assistència el Sr. Pere 
Casellas  Borrell,  Sra.  Mercè  Castelló  Turró.  Excusen  la  seva 
assistència la Sra. 

A les tretze hores i trenta-cinc minuts la Presidenta declara oberta 
la sessió.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova amb els vots favorables dels grups municipals de CiU, del PP, 
d'ERC, i de la CUP.

2.Dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de 
l'Ordenança municipal de circulació.
S'informa favorablement amb els vots afirmatius del grup municipal de 
CiU, ERC i la CUP, i amb l'abstenció del grup municipal del PP.

3.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Específic Municipal 
per a les fires de vehicles que es realitzin al Recinte Firal. 
S'informa favorablement per unanimitat.
 
4. Assumptes urgents.
La Sra. Felip presenta a la consideració dels membres de la  comissió 
el següent assumpte, la urgència del qual s'aprova per assentiment 
dels assistents:
4.1.Dictamen relatiu a Procedir a la formació, mitjançant sorteig, de 
les trenta-cinc meses electorals que actuaran al municipi de Figueres 
a les eleccions generals de 20 de novembre de 2011.
S'informa favorablement per unanimitat. 

5. Precs i preguntes.
El  Sr.  Borrego  demana  que  es  faciliti  al  seu  grup  municipal  la 
normativa relativa als horaris d'obertura d'establiments, en especial 
als  dedicats  a  l’hostaleria  i  alimentació.  Els  restants  grups 
municipals s’afegeixen a la petició. 

No havent-hi més temes a tractar i essent les tretze hores i quaranta 
minuts s'aixeca la sessió, de la qual cosa dono fe.
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