
Núm. 05 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
ordinàries dels dies 30 de novembre de 2006 i 11 de gener 
de 2007 i extraordinàries dels dies 11 i 22 de desembre de 
2006 i 25 de gener de 2007, repartides amb la convocatòria. 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Ratificació del decret del dia 22 de novembre de 2006 
pel qual es va resoldre trametre còpia confrontada d’un 
expedient administratiu al Jutjat contenciós-administratiu 
numero 1 de Girona. 
 
3. Donar compte del decret del dia 18 de gener de 2007 
pel qual es designen els representant de l’Ajuntament a les 
diligències prèvies 1060/2006 que instrueix el Jutjat num. 
6 de Figueres.  
 
4. Ratificació del decret del dia 9 de febrer de 2007 pel 
qual es va aprovar concòrrer a la convocatòria de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’atorgament d’una subvenció per 
a sufragar les despeses derivades de les activitats 
educatives relacionades amb l’estalvi en el consum d’aigua 
i el foment en aprofitament en habitatges. 
 
5. Ratificació del decret del dia 15 de febrer de 2007 
pel qual es va aprovar acollir-se a la sol.licitud de 
subvencions adreçades a ens locals de Catalunya per 
promoure la participació ciutadana. 
 
6. Ratificació del decret del dia 16 de febrer de 2007 
pel qual es va aprovar concòrrer a la convocatòria de 
l’Agència de Residus de Catalunya per a l’atorgament d’un 
ajut per a la clausura de punts d’abocaments incontrolats. 
 



7. Ratificació del decret del dia 19 de febrer de 2007 
pel qual es va aprovar sol.licitar la formalització dels 
protocols addicionals per a l’exercici de 2007 amb el 
Departament de Benestar i Família per a la cooperació 
interadministrativa en matèria de serveis socials, infància 
i família i immigració.  
 
8. Ratificació del decret del dia 21 de febrer de 2007 
pel qual es va aprovar concòrrer a la convocatòria de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’atorgament d’una 
subvenció per sufragar les despeses del projecte denominat 
“Prova pilot per a impulsar l’estalvi en el consum d’aigua 
al municipi de Figueres”. 
 
9. Donar compte del decret del dia 22 de febrer de 2007 
pel qual es va delegar en la Junta de Govern Local la 
compareixença efectiva en el tràmit d’audiència de l’estudi 
informatiu “Linea Barcelona-PortBou. Variante de Figueras”. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 
modificació puntual del Pla general en l’àmbit del carrer 
Eres de Vila, entre el carrer Sant Roc i el carrer 
Rentador. 
 
11. Dictamen relatiu a canviar la data de la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes 
d’abril de 2007. 
 
12. Dictamen relatiu a crear definitivament els serveis 
municipals d’aparcaments soterrats de vehicles al subsòl 
del domini públic situat al Passeig Nou i al subsòl situat 
al costat de l’Hospital de Figueres.  
 
13. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla General al sector del Pla Parcial CF5 "Els 
Olivars" i a l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la 
Central Hidroelèctrica. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació puntual del Pla General al sector del Pla 
Parcial CF6 Residencial Cendrassos. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el Pla de 
Millora Urbana del Nucli Històric de Vilatenim. 
 



16. Dictamen relatiu a aprovar el Text Refòs de la 
Modificació Puntual del Pla General en el sector Hotel 
Ronda.  
 
17. Dictamen relatiu a aprovar el Text Refòs del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar el Text Refòs de la 
Normativa del Pla Especial de Protecció del Cataleg 
d’Edificis. 
 
19. Dictamen relatiu a aprovar el Text Refòs de la 
modificació de diversos articles de la modificació del Pla 
Parcial del sector Fages de Climent A en l’ambit de la illa 
II. 
 
20. Dictamen relatiu a aprovar una acta de mutu acord en 
l’expedient d’expropiació de part de dues parcel.les del 
polígon 13. 

21. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte 
d'urbanització del carrer Nou, en el tram comprès entre 
Rambla i el carrer Rutlla". 
 
22. Dictamen relatiu a reconèixer a un empleat municipal 
la compatilitat per a l’exercici d’una activitat privada. 
  
23. Dictamen relatiu a convocar el concurs que ha de regir 
la concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació de dos aparcaments soterrats per a vehicles. 
 
24. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació puntual de la normativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana. 
 
25. Dictamen relatiu a acceptar una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya destinada a alumnes de les llars 
d’infants. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTROL I GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRI 
 
26. Dictamen relatiu a declarar unes obres d’adequació de 
locals situats al carrer Pompeu Fabra 5, propietat de la 
Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül, com d’especial 
interès o utilitat municipal. 
 



27. Assumptes urgents. 
 
28. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 26 de febrer de 2007 
 
L'Alcalde president, 
 
 
 
 
 
Joan Armangué Ribas 


