
Núm. 13 
 

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 de juliol de 2008, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 7 de juliol 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 10 de gener, 7 de febrer, 6 de 
març, 3 d'abril i 8 de maig de 2008 i extraordinàries 
dels dies  11 i 29 de febrer, 18 d'abril i 8 de maig 
de 2008. 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a canviar la data de realització de 

la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament 
corresponent al mes d'agost de 2008. 

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

modificació puntual del Pla especial de protecció del 
Centre històric a l'àmbit de la plaça de l'Ajuntament 
i l'Església de Sant Pere. 

 
4. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla 

especial de l'àmbit a l'entorn de l'església de Sant 
Pere. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
5. Dictamen relatiu a aprovar un expedient de crèdit 

extraordinari i suplements de crèdit. 
 
6. Dictamen relatiu a imposar provisionalment les 

contribucions especials per a finançar les obres 
d'execució del projecte d'urbanització de l'avinguda 



Vilallonga i a aprovar provisionalment l'ordenança 
espefícica reguladora de les contribucions especials. 

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

dels estatuts de la societat privada municipal 
Figueres de Serveis SA. 

 
8. Dictamen relatiu a declarar el 2009 "Any Monturiol". 
 
9. Assumptes urgents. 
 
10. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 30 de juny de 2008 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


