
Núm. 25 
 

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 13 de desembre de 2007, a les vint hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 17 de desembre 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 8 de novembre de 2007 i 
extraordinàries dels dies 26 d’octubre i 30 de 
novembre de 2007.  

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Ratificació del decret del dia 14 de novembre de 

2007 pel qual es va aprovar l’addenda al Conveni de 
col.laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu 
d’Entorn. 

 
3. Ratificació del decret del dia 19 de novembre de 

2007 pel qual es va aprovar l’establiment d’un 
conveni individualitzat de pràctiques entre el 
centre d’Ensenyament Secundari Cendrassos i 
l’Ajuntament de Figueres per tal d’acollir l’alumna 
Rosio Huari Zurita. 

 
4. Ratificació del decret de l’alcaldia presidència de 

4 de desembre de 2007 pel qual es va interposar un 
recurs contenciós administratiu contra una resolució 
de 23 d’octubre de 2007, del Secretari d'Estat de 
Infrastruturas y Planificación. 

 
5. Proposta relativa a canviar la data de la sessió 

ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al 
mes de gener de 2008. 

 
6. Proposta relativa a sol.licitar del Ministeri de 

Foment que s’analitzi la possibilitat de modificar 
el traçat de l’AP-7 al seu pas per Vilafant i 
Figueres. 



 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
7. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 

“Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Maria 
Perxes, S.L., per a l’extinció de l’arrendament del 
local de negoci situat als baixos de l’edifici del 
c/. Monturiol, núm. 6”. 

 
8. Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% 

de l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga per la 
llicència d’obres concedides a la seu de l’esmentada 
Fundació a l’avinguda Vilallonga, 1 

 
9. Dictamen relatiu a destinar al Consorci Museu de 

l’Empordà una assignació en concepte de participació 
en els ingressos de la Generalitat, Fons Local de 
Catalunya.  

 
10. Dictamen relatiu a designar un únic interlocutor amb 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a 
relacions derivades de l’execució del conveni 
subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies. 

 
11. Dictamen relatiu a adherir-se inicialment al 

Consorci Local i Comarcal de Comunicació. 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres 
sobre el Pla de Transició al Treball. 

 
13. Dictamen relatiu aprovar un expedient de crèdits 

extraordinaris i la concertació de dues operacions 
de préstec. 

 
14. Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% 

de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga per la 
llidència concedida al carrer del Mar, 4. 

 
15. Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% 

de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga per la 



llidència concedida a la seu de l’esmentada Fundació 
a l’avinguda Vilallonga, 1. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar la concertació d’una 

operació de préstec amb l’Institut Català de 
Finances. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la 

modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels impostos i taxes per a l’any 2008. 

 
18. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la 

modificació de la reglamentació general dels preus 
públics per a l’exercici de l’any 2008. 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
19. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la relació 

concreta i individualitzada dels béns i drets que es 
declaren de necessària ocupació per a l’execució del 
projecte d’obra municipal ordinària denominat 
“Projecte modificat núm. 1 d’Estació de Bombament en 
alta per a l’abastament de Figueres”. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació del Pla especial de l’àrea compresa 
entre el Parc Bosc i el Castell de Sant Ferran. 

 
21. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla parcial del sector Cendrassos 
Sud. 

 
22. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació del Pla parcial del sector Sant Isidre 
de Figueres, d’iniciativa particular. 

 
23. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació del Pla especial d’equipaments 
supramunicipals de Vilatenim. 

 
24. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte 

d’obra municipal ordinària denominat “Actualització 
del Projecte de construcció de col.lectors en alta 
per a la recollida d’aigües residuals dins la riera 
Galligans de Figueres” 

 



25. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en els àmbits següents: el polígon o unitat 
d’actuació del carrer de l’Àngel; el carrer Nou, 
cantonada amb el carrer Clerc i Nicolau i carrer 
Sant Antoni; el carrer Pere III, carrer Oliva i 
carrer Víctor Català; el carrer Pujades; el carrer 
Oliva cantonada amb el carrer Torres i Bages. 

 
26. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla general a l’àmbit delimitat pel 
camí vell de Vilatenim i la línia de Renfe. 

 
27. Dictamen relatiu a exposar al públic una auditoria 

urbanística. 
 
28. Dictamen relatiu a aprovar un conveni transaccional 

sobre una finca. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS URBANS, MOBILITAT 
I SEGURETAT. 
 
29. Dictamen relatiu a informar favorablement 

l’actualització de les tarifes de taxi amb aparell 
taxímetre pel sistema simplificat per l’any 2008. 

 
30. Dictamen relatiu a fixar a Cintra Aparcamientos, SA 

que el termini per a l’entrega del projecte i resta 
de documentació de l’aparcament del passeig Nou 
comenci a comptar des de la notificació a la 
concessionària dels criteris d’ordenació i 
utilització de la superfície.  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
31. Dictamen relatiu a reconèixer la compatibilitat de 

treball a un empleat municipal. 
 
32. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el 

“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i la Casa Cultural d’Andalusia per la 
cessió d’ús de part del Centre Cultural Molí de 
l’Anguila”. 

 
33. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el 

“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i la Colla Castellera de Figueres per la 



cessió d’ús de part del Centre Cultural Molí de 
l’Anguila”. 

 
34. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el 

“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i l’Associació Amics dels Gegants de 
Figueres per la cessió d’ús de part del Centre 
Cultural Molí de l’Anguila”. 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
35. Dictamen relatiu a aprovar els comptes generals del 

pressupost corresponents a l’exercici 2006. 
 
36. Assumptes urgents. 
 
37. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 10 de desembre de 2007 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


