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Núm. 14 
 

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 dimecres dia 30 de juliol de 2008, a les dinou 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, 
el dissabte dia 2 d'agost de 2008, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

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

ordinàries dels dies 5 de juny i 3 de juliol de 2008 
i extraordinàries dels dies 5 i 12 de juny de 2008. 

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt 

número 16 de l’ordre del dia de la sessió ordinària a 
la qual es refereix aquesta convocatòria. 

 
3. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 9 de juliol de 2008 pel qual es van revocar 
delegacions del regidor Albert Ollé Sangenís durant 
el plaç inclós entre els dies 10 i 25, ambdós 
inclosos, de juliol de 2008. 

 
4. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 17 de juliol de 2008 pel qual es va constituir el 
cartipàs municipal. 

 
5. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 17 de juliol de 2008 pel qual es va efectuar una 
delegació especial en favor del primer tinent 
d'alcalde Pere Casellas Borrell. 

 
6. Donar compte del decret de l'alcaldia presidència del 

dia 17 de juliol de 2008 pel qual es va efectuar una 
delegació especial en favor de la regidora Isabel 
Pineda Llauró. 

 
7. Donar compte del decret de l'alcaldia presidència del 

dia 17 de juliol de 2008 pel qual es va efectuar una 
delegació especial en favor de la regidora Núria 
Navarro Hurtado. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
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8. Dictamen relatiu a aprovar la cessió definitiva 

gratuïta del domini d'una finca a l'Institut Català 
del Sòl. 

 
9. Dictamen relatiu a sol.licitar al Ministeri de Foment 

que procedeixi a completar els accessos a l'autopista 
AP7 Figueres Nord. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació del Pla Especial El Parc dels Olivars. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual de pla general en els sectors Ronda Nord, 
Cendrassos Nord i Horta Capallera. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla General en els àmbits del carrer 
de l'Àngel; del carrer Nou, cantonada Clerc i Nicolau 
i carrer Sant Antoni; de la cantonada del carrer Pere 
III, carrer Oliva i Víctor Català; del carrer Pujades 
i del carrer Oliva, cantonada carrer Torres i Bages. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
13. Dictamen relatiu a revocar una delegació del Ple de 

l'Ajuntament en favor de la Junta de Govern Local. 
 
14. Dictamen relatiu a prorrogar el termini d’informació 

pública de l’expedient d’imposició de contribucions 
especials per a finançar les obres d’execució del 
projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

dels Estatuts del Consorci Poliesports Alt Empordà. 
 
PROPOSTES DELS REGIDORS 
 
16. Proposta presentada pel regidor Francesc Canet Coma 

del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya relativa a prendre els acords que calguin 
per a que el Ple de l'Ajuntament torni a assumir les 
competències que foren delegades en favor de la Junta 
de Govern Local per acord de Ple de data 7 de febrer 
de 2008, de les referides a la seva proposta. 
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17. Assumptes urgents. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 25 de juliol de 2008 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


