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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 4 de desembre de 2008, a les dinou hores,
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el
dimecres dia 10 de desembre 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 2 d’octubre de 2008.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts
números 8 i 9 de l'ordre del dia de la sessió del Ple
de l'Ajuntament a la qual es refereix aquesta
convocatòria.

3.

Proposta relativa a canviar la data de realització de
la
sessió
ordinària
del
Ple
de
l’Ajuntament
corresponent al mes de gener de 2009.

4.

Ratificació del decret de l’alcaldia de 10 de novembre
de 2008 pel qual es va aprovar l’establiment de
convenis individualitzats de pràctiques amb l’Institut
d’educació secundària Ramon Muntaner.

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
URBANISME I MEDI AMBIENT.

L’ÀREA

D’ACCIÓ

TERRITORIAL,

5.

Dictamen relatiu a aprovar el text refòs de
modificació puntual del pla general a l’àmbit
l’antiga sureda Bertran.

la
de

6.

Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla
especial per a l’abastament d’aigua en alta des de
Figueres al centre penitenciari Puig de les Basses.

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

7.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment la creació del
Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Empordà.

PROPOSTES DELS REGIDORS
8.

Proposta dels grups municipals relativa a recolzar la
petició de la Societat Coral Erato per ser guardonada
amb la Creu de Sant Jordi.

9.

Proposta dels grups municipals relativa a demanar al
Parlament de Catalunya que es declari la sardana com a
dansa nacional de Catalunya.

10. Assumptes urgents.
11. Precs i preguntes.
Figueres, 1 de desembre de 2008
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente

