
Núm. 19 
 

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 6 de novembre de 2008, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 10 de novembre 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 4 de setembre de 2008. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
2. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació puntual del pla general al carrer Damas 
Calvet. 

 
3. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

del pla general d’ordenació urbana al carrer Taure. 
 
4. Dictamen relatiu a arxivar la tramitació de la 

modificació puntual del Pla General a la zona del Turó 
Baix. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de la 

modificació del Pla especial del Parc dels Olivars. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
6. Dictamen relatiu a aprovar definitivament la 

modificació de la plantilla de personal. 
 
7. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment l’expedient 

de modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels impostos i taxes per a l’any 2009. 

 
8. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació de la reglamentació generals dels preus 
públics municipals per a l’any 2009. 



 
9. Dictamen relatiu a aprovar la concertació d’una 

operació de préstec amb l’entitat Banco de Crédito 
Local de España. 

 
10. Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital 

social i aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts de Figueres de Serveis SA. 

 
11. Dictamen relatiu a recuperar d’ofici la possessió 

indegudament perduda de la part de la finca on es 
troba ubicat el Camp de Futbol de la Marca de l’Ham. 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar els comptes generals del 

pressupost corresponents a l’exercici de 2007. 
 
13. Assumptes urgents. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 3 de novembre de 2008 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


