
Núm. 09 
 

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 maig de 2008, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 
dia 13 de maig de 2008, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte del decret de l'alcaldia del dia 16 

d'abril de 2008 pel qual es va resoldre contractar 
dos coordinadors i dos taquillers pel servei de 
barraques de les fires i festes de la Santa Creu 
2008. 

 
2. Donar compte del decret de l'alcaldia del dia 17 

d'abril de 2007 pel qual es va resoldre delegar en la 
regidora Maria Antònia Bonany Pagès la presidència 
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
3. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs, corregit, 

de la modificació puntual del Pla general a l'àmbit 
del rec del Mal Pas. 

 
4. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla especial d'equipaments 
supramunicipals de Vilatenim. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
6. Dictamen relatiu a concedir a la regidora Maria 

Antònia Bonany Pagès la compabilitat per exercir la 



docència en els cursos de formació sanitària inicial 
adreçats a professionals del mar que organitza 
l'Institut Social de la Marina. 

 
7. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

del Reglament de règim interior dels mercats a la via 
pública. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
8. Dictamen relatiu a aprovar la cessió gratuïta a favor 

de la Generalitat de Catalunya del domini d'una 
finca. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la memòria, el 

projecte d'establiment i els reglament del servei de 
Mobilitat de les associacions. 

 
10. Dictamen realtiu a resoldre de mutu acord amb la 

Fundació Esportiva Figueres el conveni titular 
"Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de 
Figueres i la Fundació Esportiva Figueres". 

 
11. Dictamen relatiu a donar suport al projecte 

"Catalunya i voltants amb bicicleta". 
 
12. Assumptes urgents. 
 
13. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 5 de maig de 2008 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


