
Núm. 08 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la 
sessió extraordinaria que se celebrarà a la Casa de la Vila 
el proper dijous dia 26 d’abril de 2007, a les vint hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dissabte dia 28 d’abril de 2007, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte del decret del dia 7 de març de 2007 pel 
qual es va aprovar la liquidació del pressupost per a 
l’exercici 2006. 
 
2. Ratificació del decret del dia 4 d’abril de 2007 pel 
qual es va acordar concòrrer a la convocatòria d’ajuts de 
la Diputació de Girona per a la campanya “Del Pla a 
l’Acció”. 
 
3. Ratificació del decret del dia 5 d’abril de 2007 pel 
qual es va acordar sol.licitar al Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya la delegació de competències 
per a la gestió del procés de preinscripció i admissió 
d’alumnes a les llars d’infants municipals. 
 
4. Proposta relativa a nomenar  la regidora Enriqueta 
Ayats Planagumà perquè s'integri a la comissió 
d’escolarització. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
5. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
la Fundació Esportiva Figueres”. 
 
6. Dictamen relatiu a declarar les obres consistents en 
la construcció de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 com a 
obres d’especial interès o utilitat municipal. 
 
7. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre Adigsa, empresa pública, i 



l’Ajuntament de Figueres per a possibilitar la creació 
d’una base de dades de sol.licitants d’habitatge i 
homogenitzar els processos d’adjudicació d’habitatges”. 
 
8. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa 
pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i la Secretaria General del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i l’Ajuntament de Figueres, per a la posada en 
marxa del Programa de mediació per al lloguer social en el 
municipi de Figueres”. 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre el consorci Administració 
Oberta i Electrònica de Catalunya i l’Ajuntament de 
Figueres per a l’expedició telemàtica de volants del padró 
municipal d’habitants”. 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques pel que 
s’efectua la concessió directa a favor de la Fundació 
Esportiva Figueres del domini públic d’uns terrenys per a 
la construcció i explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 
2000. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar un conveni entre  municipis 
de la conca del Manol per a la redacció del projecte 
d’obres de la via verda del Manol. 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la permuta 
de finques entre l'Ajuntament de Figueres i Edifi 96 S.L. 
 
13. Dictamen relatiu a adherir-se al Conveni marc de 
col.laboració entre l'Agència de residus de Catalunya i les 
entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de 
residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar una revisió extraordinària 
del preu del contracte del servei d'atenció domiciliària 
als pensionistes de la Seguretat Social. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar un Conveni de cooperació 
entre el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de les obres de reparacions 
a diferents centres d’educació infantil i primària. 
 



16. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat: 
"Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a dur a terme 
un programa conjunt d'actuacions contra la violència 
domèstica i de gènere”. 
 
17. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat: 
"Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a dur a terme 
un programa conjunt de prevenció de les drogodependències”. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. 
 
19. Dictamen a aprovar inicialment la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la unitat 
d’actuació 3, de carrer Fortià, entre el carrer Migdia i 
carrer Joan Arderius.  
 
20. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a diferents 
actuacions a la zona de l’Eixample Migdia. 
 
21. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual de del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit 
del sòl urbà del carrer Nou i carrer Cabanes. 
  
22. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
delimitació de patis d’illa a l’àmbit del sòl urbà. 
  
23. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
del puntual de Pla General d’Ordenació Urbana de l’àmbit 
del sòl urbà del rec del Mal Pas. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTROL I GESTIÓ 
PRESSUPOSTARI   
 
24. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l’augment del 
capital social de Figueres de Serveis SA, la subscripció i 
desemborsament de les noves accions i la modificació de 
l’article sisè dels estatuts. 
 
25. Dictamen relatiu a aprovar un expedient de crèdit 
extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria de 
l’exercici 2006. 
 



Figueres, 23 d’abril de 2007 
 
L'Alcalde president, 
 
 
 
 
Joan Armangué Ribas 


