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Núm. 22 
 

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 8 de novembre de 2007, a les vint hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 12 de novembre de 2007, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

ordinària del dia 4 d’octubre de 2007 i 
extraordinàries dels dies 1 i 19 d’octubre de 2007.  

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a determinar la composició de les 

comissions informatives permanents i de l’especial 
de comptes. 

 
3. Proposta relativa a nomenar representants de 

l’Ajuntament en òrgans col.legiats. 
 
4. Donar compte del decret del dia 3 d’octubre de 2007 

pel qual es va disposar concedir jubilacions 
parcials i contractar personal en règim laboral 
temporal. 

 
5. Donar compte del decret del dia 11 d’octubre de 2007 

pel qual es van efectuar delegacions en favor del 
regidor Richard Elelman. 

 
6. Donar compte del decret del dia 11 d’octubrel de 

2007 pel qual es van efectuar delegacions en favor 
de la regidora Isabel Pineda Llauró. 

 
7. Donar compte del decret del dia 11 d’octubre de 2007 

pel qual es van efectuar delegacions en favor del 
regidor José Luis Yécora Romero. 

 
8. Donar compte del decret del dia 11 d’octubre de 2007 

pel qual es van efectuar delegacions en favor del 
regidor José Luis Yécora Romero. 
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9. Ratificació del decret del dia 17 d’octubre de 2007 
pel qual es va resoldre sol.licitar que s’adopti la 
compactació de l’AP-7 i l’A-2 en un únic corredor 
entre els municipis de Sant Julià de Ramis i Pont de 
Molins. 

 
10. Ratificació del decret del dia 17 d’octubre de 2007 

pel qual es va resoldre donar la conformitat a la 
“Propuesta de trazado y medidas correctores de la 
ampliación de la autopista AP-7 Tramo: Maçanet de la 
Selva-La Jonquera”. 

 
11. Donar compte del decret del dia 30 d’octubre de 2007 

pel qual es van efectuar delegacions en favor del 
regidor Albert Ollé Sangenís. 

 
12. Informe de l’alcaldia presidència sobre canvi de 

portaveus de grups municipals. 
 
13. Informe de l’alcaldia presidència sobre nomenaments 

de membres de la corporació per a desenvolupar 
càrrecs amb règim de dedicació parcial. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
14. Dictamen relatiu a reconèixer la compatibilitat de 

treball a un empleat municipal. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
15. Dictamen relatiu  a aprovar el document titulat 

“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i la societat Bon Preu, SAU, per potenciar 
la recollida selectiva dels olis vegetals usats a la 
ciutat de Figueres”. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i l’Ajuntament de Figueres per la inclusió dels 
centres educatius de la ciutat al programa Re-
paper”. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del pla general d’ordenació 
urbana de Figueres a l’àmbit delimitat per la 
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prolongació del carrer Mestre Falla, el carrer Damas 
Calvet i el carrer Fluvià. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del pla general d’ordenació 
urbana de Figueres a l’àmbit del Rec del Mal Pas. 

 
19. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del pla general d’ordenació 
urbana de Figueres a l’àmbit del sector Ronda Nord. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el Pla 

Especial urbanístic per a l’abastament d’aigua en 
alta des de Figueres al centre penitenciari del Puig 
de les Basses, a Llers i als Hostalets de Llers. 

 
21. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la cessió 

gratuïta d’una finca a l’Institut Català del Sòl per 
a la construcció d’habitatges de lloguer assistit 
per a gent gran. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar la cessió inicial 

gratuïta d’una finca a l’Institut Català del Sòl per 
a la construcció d’habitatges de lloguer assistit 
per a gent gran. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
23. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de 

col.laboració entre la Fundació Privada Escola Sant 
Vicenç de Paül, l’entitat Caritas Interparroquial de 
Figueres, Cabanes, Vilabertran i Vilafant i 
l’Ajuntament de Figueres. 

 
24. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de 

col.laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Figueres per al projecte singular 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat de 
l’IES Narcís Monturiol. 

 
25. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni de col.laboració entre Adigsa i 
l’Ajuntament de Figueres, relatiu a la gestió 
d’habitatges per a impulsar les polítiques socials 
municipals”. 
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26. Dictamen relatiu a revocar la concessió d’ús de 
l’estadi municipal de Figueres. 

 
27. Assumptes urgents. 
 
28. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 5 de novembre de 2007 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


