
Núm. 7 
 

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 7 de maig de 2009, a les dinou hores, en 
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns 
dia 11 de maig de 2009, a la mateixa hora, d'acord amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Ratificació del decret de l’alcaldia presidència del 

dia 3 d’abril de 2009 pel qual es va aprovar el 
document titulat “Pla Local de Joventut Figueres 2009-
2010”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
2. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general als sectors Horta 
Capallera i Cendrassos Nord. 

 
3. Dictamen relatiu a aprovar el Conveni transaccional 

Reparcel.lació Industrial Sud, N-II A) de Figueres.  
 
4. Dictamen relatiu a sol.licitar a la Generalitat la 

incorporació de les esmenes o ajustos que resulten de 
la Modificació puntual del pla general de Figueres a 
l’àmbit dels sectors Horta Capallera i Cendrassos 
Nord. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general al sector Ronda 
Nord. 

 
6. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual del Pla general a la prolongació de carrer 
Aquari, entre el carrer Escorpí i Granolles. 

 
7. Dictamen relatiu a donar trasllat a la comissió 

territorial d’urbanisme de Girona de l’expedient del 
conveni urbanístic  de gestió i execució urbanística 



aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 
20 d’octubre de 2008 relatiu a la modificació puntual 
del Pla General al carrer Taure. 

 
8. Dictamen relatiu a aprovar el Segon text refòs de la 

Modificació puntual número 2.07 del Pla General 
d’Ordenació Urbana per a la implantació de serveis 
tècnics de telecomunicacions. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
9. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’emblema de 

l’Ajuntament de Figueres. 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar un expedient de modificació 

de crèdits. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar un expedient de crèdit 

extraordinari i de suplements de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria de l’any 2008 i per 
transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries. 

 
12. Assumptes urgents. 
 
13. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 4 de maig de 2009 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


