
Núm. 06 
 

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’abril de 2009, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns 
dia 6 d’abril de 2009, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

ordinària del dia 5 de març i extraordinària del dia 
12 de març totes de l’any 2009 repartides amb la 
convocatòria.  

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts 

números 5 i 6  de l’ordre del dia de la sessió a la 
qual es refereix aquesta convocatòria. 

 
3. Donar compte del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 3 de març de 2009 pel qual es va conferir una 
delegació especial en favor d’una regidora. 

 
4. Proposta relativa a nomenar una regidora com a 

representant en el Consell d’Escolarització de 
primària i de secundària. 

 
5. Proposta relativa a nomenar com a personal eventual el 

Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones i de 
Participació Ciutadana. 

 
6. Proposta relativa a demanar al Govern de l’Estat que 

decreti l’extensió de la tramitació d’urgència 
prevista experessament per al Fons Estatal d’Inversió 
Local a tots els expedients de contractació d’obres de 
les administracions públiques. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
7. Dictamen relatiu a deixar sense efectes l’acord del 

Ple Municipal de data 22 de desembre de 2006 i a 
acceptar la cessió d’una finca. 

 



8. Dictamen relatiu a nomenar els membres del comitè 
d’avaluació i seguiment el Pla d’Intervenció Integral 
del Barri de la Marca de l’Ham de Figueres. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar el text refòs del Pla de 

Millora Urbana del polígon 2 de l’Aigueta d’iniciativa 
particular. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
10. Dictamen relatiu a imposar definitivament les 

contribucions especials per finançar les obres 
d’execució del projecte d’urbanització de l’Avinguda 
Vilallonga i a aprovar definitivament l’ordenança 
específica reguladora de les contribucions especials. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

de l’article 2 dels Estatuts de la societat privada 
municipal Figueres de Serveis SA. 

 
12. Dictamen relatiu a atorgar a Eduard Puig Vayreda la 

Fulla de Figuera de Plata al Mèrit. 
 
13. Dictamen relatiu a atorgar a Josep Falgarona Canadell 

la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit a títol postum. 
 
14. Dictamen relatiu a retirar el títol de “Fill Adoptiu 

de Figueres” concedit a Miguel Primo de Rivera i a 
retirar el títol d’”Alcalde Honorari” concedit a 
Francisco Franco Bahamonde. 

 
15. Dictamen relatiu a crear la Comissió del Pla 

d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Figueres. 
 
16. Assumptes urgents. 
 
17. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 30 de març de 2009 
 
L'alcalde president 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


