
Núm. 04 
 

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 1 de febrer de 2007, a les vint hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dissabte dia 3 de febrer de 2007, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
1. Proposta relativa a ratificar la inclusió a l’ordre 
del dia de la sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2007 
de les propostes dels grups municipals relatius a la 
resolució de la política cultural. 
 
2. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 29 de 
desembre de 2006 pel qual es concedeix fer una provisió de 
fons al buffet d’advocats encarregat de presentar la 
querella criminal per la mort violenta del missioner 
Joaquím Vallmajó Sala. 
 
3. Donar compte del decret de l’alcaldia del dia 24 de 
gener de 2007 pel qual es nomena la composició dels membres 
de la Comissió d’estudi per a la creació de l’Institut 
municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida. 
 
4. Proposta relativa a nomenar la regidora Enriqueta 
Ayats Planagumà perquè s’integri en representació de 
l’Ajuntament en el Consell escolar del centre de formació 
de persones adultes “Josep Pla”, ubicat al Centre 
Penitenciari de Figueres. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
5. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni de col.laboració 
amb la Biblioteca de Catalunya per al projecte Patrimoni 
Digital de Catalunya (PADICAT). 
 
6. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’ordenança 
municipal reguladora del soroll i les vibracions. 
 



7. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació puntual del pla general de Figueres a l’àmbit 
delimitat pel Camí Vell de Vilatenim i la línia de Renfe. 
 
8. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
del Pla General per la redefinició de l’àmbit i alineacions 
UA3, carrer Fortià entre carrer Migdia i carrer Joan 
Arderius. 
 
9. Dictamen relatiu a formular recurs potestatiu de 
reposició contra la Resolució de 14 de novembre de 2006, de 
la Secretaria de Estat d’Infrastructures i Planificació, 
per la que s’aprova l’expedient d’informació pública i 
definitivament l’estudi informatiu, clau EI1-GI-06.  “A-2 
Autovía del Nordeste, tram: Girona-Frontera francesa”. 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar i donar conformitat al 
contingut plasmat al text refós de l’estudi de detall 
d’ordenació de volums de les finques de la ronda Mossèn 
Cinto Verdaguer, 26 i carrer Llers, 17,  d’iniciativa 
particular. 
 
11. Dictamen relatiu a inscriure a l'inventari de béns i 
immatricular unes finques procedents de la desafectació de 
l'antic c. Llançà. 
 
12. Dictamen relatiu al canvi de sistema de pagament en 
els aparcaments "el Garrigal", "el Firal" i "plaça 
Catalunya" per facturacions per minuts. 
 
13. Dictamen relatiu al reconeixement de la compatibilitat 
del Sr. Víctor Alegrí per a l'exercici de la seva activitat 
professional amb caràcter privat. 
 
14. Dictamen relatiu a acordar imposar i ordenar de forma 
definitiva les contribucions especials pel projecte 
d'urbanització del carrer Nou. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTROL I GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRI 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment l’expedient 
de modificació de l’ordenança fiscal num. 8 reguladora de 
la taxa per menjador de la llar d’infants. 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar la concertació d’una 
operació de préstec amb l’entitat Dexia Sabadell. 
 



17. Dictamen relatiu a acordar que l’expedient de crèdit 
extraordinari  amb càrrec a l’excés d’ingressos corrents 
derivats del cobrament de l’Impost de Construcció i Obres 
de la nova presó sigui retornat i deixat sense efecte. 
 
PROPOSICIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
18. Proposta del grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya relativa a considerar el centre cultural Joaquim 
Xirau com un centre cultural de nova generació i l’obertura 
d’un procés per consensuar la millor localització possible 
del centre. 
 
19. Proposta del grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya relativa a considerar el centre cultural Molí de 
l’Anguila com a un espai de cultura popular. 
 
20. Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya relativa a la valoració de la gestió del govern 
municipals en les actuacions de les instal.lacions del 
Teatre Municipal “El Jardí” instant a buscar vies de 
finançament. 
 
21. Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya relativa a convertir l’antic excorxador en espai 
de la memòria de la ciutat i de la comarca instant 
l’elaboració d’un projecte de rehabilitació integral de 
l’edifici per exposicions, sala permanent dedicada a Narcís 
Monturiol i altres usos. 
 
22. Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya relativa a sol.licitat que Figueres sigui 
declarada “Capital de la Cultura Catalana” l’any 2009. 
 
23. Proposta del grup municipal de Convergència i Unió 
relativa a iniciar gestions per a la unificació dels Arxius 
municipal i comarcal en un únic Arxiu Històric Municipal de 
la ciutat de Figueres i comarcal de l’Alt Empordà i la seva 
ubicació al Castell de Sant Ferran. 
 
24. Proposta del grup municipal de Convergència i Unió 
relativa a iniciar gestions per l’adquisició de la finca 
coneguda com a Casa Fina de Nouvilas i la seva conversió en 
un Centre Municipal d’Art. 
 
25. Proposta del grup municipal de Convergència i Unió 
relativa a convertir l’antic convent dels Caputxins en un 
Auditori-Escola Municipal de Música i dansa. 



 
26. Proposta del grup municipal del Partit Popular relativa 
a convocar un concurs d’idees per a l’estudi de la 
reconstrucció i ús de la plaça de Braus. 
 
27. Proposta del grup municipal del Partit Popular relativa 
a recuperar la tradició de la celebració dels Jocs Florals 
de l’Empordà.  
 
28. Assumptes urgents. 
 
29. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de gener de 2007 
 
L'Alcalde president, 
 
 
 
 
Joan Armangué Ribas 


