Núm. 06
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 3 d'abril de 2008, a les dinou hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns
dia 7 d'abril de 2008, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària
del dia 13 de desembre de 2007.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del
dia 13 de març de 2008 pel qual es va efectuar una
delegació en favor del regidor Albert Ollé Sangenís.

3.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local
del dia 17 de març de 2008 pel qual es va nomenar com
a Fill Predilecte de Figueres el senyor Joan
Guillamet Tuèbols.

4.

Proposta relativa a canviar la data de la sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes
de maig de 2008.

5.

un
òrgan
amb
Proposta
relativa
a constituir
participació externa amb motiu de l'organització dels
actes conmemoratius dels 70 anys de la darrera sessió
en territori espanyol al Castell de Sant Ferran de
Figueres de les Corts Espanyoles de la segona
República.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I
CIUTADANA.
6.

ECONÒMICS I
PARTICIPACIÓ

Dictamen relatiu a aprovar la concertació de dues
operacions de préstec amb les entitats Dexià Sabadell
SA i
Banco de Crédito Local per al finançament de
les inversions a executar durant l'exercici 2008.
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7.

Dictamen relatiu a aprovar l'adhesió definitiva al
consorci anomenat Consorci Local i Comarcal de
Comunicació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS.
8.

Dictamen
relatiu
a
alterar
definitivament
la
qualificació jurídica d'una finca i qualificar-la com
a bé patrimonial.

9.

Assumptes urgents.

10.

Precs i preguntes.

Figueres, 28 de març de 2008
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente
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