
Núm. 16 
 

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 2 d'octubre de 2008, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 6 d'octubre de 2008, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts 

números 2 i 3 de l’ordre del dia de la sessió 
ordinària a la qual es refereix aquesta convocatòria. 

 
2. Proposta relativa a segregar una finca i a aprovar la 

cessió definitiva gratuïta a favor de l'Institut 
Català del Sòl. 

 
3. Proposta relativa a avançar cap a un model d'"slow 

city" dintre dels actes de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
4. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment el Pla de 

millora urbana del polígon 2 del sector l'Aigueta 
d'iniciativa particular. 

 
5. Dictamen relatiu a dividir una finca i a aprovar la 

cessió definitiva gratuïda a favor de l'Institut 
Català del Sòl. 

 
6. Dictamen relatiu a constituir un òrgan intermunicipal 

de consulta anomenat Xarxa mediambiental de l'àrea 
urbana de Figueres i a aprovar els estatuts. 

 
7. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni Marc de 

col.laboració entre l'Organisme autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix 



Ter i l'Ajuntament de Figueres per a l'execució 
d'acccions de vigilància del mosquit tigre. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
8. Dictamen relatiu a declarar inicialment com a 

parcel.les sobreres unes finques. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la creació 

del consorci denominat Consorci de Benestar Social de 
l'Alt Empordà. 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar el Manifest i a expressar 

l'adhesió a la "Campanya Mundial per a una Profunda 
Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals". 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar definitivament 

l'establiment i la prestació del servei de mobilitat 
de les associacions de conformitat amb la memòria 
justificativa, el projecte d'establiment del servei i 
el reglament que el regula. 

 
12. Dictamen relatiu a autoritzar la creació d'una 

estructura de participació externa amb motiu de 
l'organització de l'esdeveniment Capital de la 
Cultura Catalana Figueres 2009. 

 
13. Assumptes urgents. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 29 de setembre de 2008 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente 


