
 

 
Núm. 07 

 
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 12 d’abril de 2007, a les vint hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dissabte dia 14 d’abril 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 1 de febrer i 1 de març de 2007 i 
extraordinàries dels dies 25 de gener i 12 de març de 2007. 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Ratificació del decret del dia 19 de març de 2007 pel 
qual es va aprovar la renovació del contracte d’arrendament 
de la nau 23 del Polígon Industrial l’Aigüeta de Cabanes. 
 
3. Ratificació del decret del dia 22 de març de 2007 pel 
qual es va resoldre sol.licitar al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya la formalització d’un Conveni en matèria 
d’Actuacions comunitàries i cíviques en l’àmbit de la 
lliuta contra l’exclusió social. 
 
4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia 26 de març de 2007 pel qual es va aprovar el document 
titulat “Convenio de colaboración para la prestación de 
servicios postales y telegráficos entre la sociedad estatal 
“Correos y Telégrafos, S.A.” y l’Ajuntament de Figueres.” 
 
5. Ratificació del decret del dia 26 de març de 2007 pel 
qual es va aprovar l’establiment d’un conveni 
individualitzat de pràctiques amb la Universitat de Girona 
per acollir una estudianta de Publicitat i relacions 
públiques. 
 
6. Donar compte del decret del dia 27 de març de 2007 pel 
qual es va autoritzar l’adquisició de lleixes per a la 
documentació de l’arxiu municipal. 



 
7. Ratificació del decret del dia 29 de març de 2007 pel 
qual es va aprovar un conveni de col.laboració amb la 
Universitat de Girona per a la realització de pràctiques 
d’unes alumnes a l’oficina de Turisme. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
8. Dictamen relatiu a canviar la data de la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de 
maig de 2007. 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració 
amb la Fundació Pere Padrosa Puignau-Margarita Pierre 
Mallol per a la difusió i promoció del Museu de la Tècnica 
de l’Empordà. 
 
10. Dictamen relatiu a resoldre un conveni amb Telefònica 
Móbiles, SA i a aprovar un conveni amb la Parròquia de Sant 
Pere. 
 
11. Dictamen relatiu a portar a terme un canvi de 
denominació substituint el terme “Policia Local” pel de 
“Guàrdia Urbana”. 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Comerç Figueres 
Associació per a l’execució d’un Pla de Dinamització de la 
Ciutat en el període 2007/2011”. 
 
13. Dictamen relatiu a declarar les obres d’ampliació i 
reforma de l’Hospital de Figueres com d’especial interès o 
utilitat municipal i a concedir una bonificació de la quota 
de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar els plans de gestió per a 
la prestació dels serveis municipals de manteniment de 
l’enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment 
integral de jardineria, de neteja viària i de recollida 
d’escombraries a l’any 2007. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar el “Text refòs de la 
normativa del Pla Especial de la Unitat d’actuació de 
l’illa compresa entre la Ronda Barcelona i el carrer Dama 
d’Aragó”. 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació del Pla Parcial del sector Rec Susanna. 



 
17. Dictamen relatiu a aprovar el “Text refòs de la 
normativa del Pla Especial d’Ordenació Les Hortes (carrers 
Soler, Serra i Carretera N-260)”. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar el “Text refòs de la 
normativa del Pla Especial Galligans Oest”. 
 
19. Dictamen relatiu a aprovar el “Text refòs de la 
normativa del Pla Parcial Sant Isidre”. 
 
20. Dictamen relatiu a aprovar el “Text refòs de la 
normativa del Pla Parcial d’Ordenació del sector Recinte 
Firal”. 
 
21. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 
modificació puntual del pla general en l’àmbit del pla 
parcial del sector Olivar Gran. 
 
22. Dictamen relatiu a informar favorablement la 
denominació com a Centre d’Educació Infantil i Primària 
“Carme Guash Darné” al centre situat al carrer Josep Maria 
de Sagarra, s/núm.  
 
23. Dictamen relatiu a acceptar íntegrament un llegat que 
va disposar en el testament que va atorgar la senyora 
Montserrat Vayreda Trullol. 
 
24. Dictamen relatiu aprovar provisionalment el Pla 
parcial del sector Hotel Ronda. 
 
25. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del pla general a l'àmbit del sòl urbà del Turó 
Baix. 
 
26. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
modificació del Pla Parcial del sector Cendrassos Nord. 
 
27. Dictamen relatiu a aprovar l'expedient de 
reconeixement de deutes i a aprovar un expedient de crèdit 
extraordinari i de suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria de l'exercici de 2006. 
 
28. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte d'adequació 
i mecanitzat de tramoia del Teatre Jardí de Figueres”.  
 
29. Assumptes urgents. 



 
30. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 5 d’abril de 2007 
 
L'Alcalde president, 
 
 
 
 
Joan Armangué Ribas 


