
 
Núm. 13 

 
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 divendres dia 31 de juliol de 2009, a les tretze 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, 
el dimarts dia 4 d’agost de 2009, a la mateixa hora, 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Ratificació del decret de l’Alcaldia de 20 de juliol 

de 2009 pel qual es va disposar canviar la data de 
realització de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament corresponent al mes d’agost de 2009. 

 
2. Ratificació del decret de l’Alcaldia de 15 de juliol 

de 2009 pel qual es va disposar presentar una 
al.legació a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya 2010. 

 
3. Proposta de l’Alcaldia Presidència per crear la 

Comissió informativa especial del Pla local 
d’habitatge. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
4. Dictamen relatiu a ratificar la interposició d’un 

recurs d’alçada contra l’acord de 13 de maig de 2009 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre 
modificació puntual del Pla general en el sector Ronda 
Nord. 

 
5. Dictamen relatiu a ratificar la interposició d’un 

recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del 
Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de les comarques de Girona.  

 



6. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla general en l’àmbit del carrer dels 
Gorgs. 

 
7. Dictamen relatiu a aprovar el Text refós de la 

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

 
8. Dictamen relatiu a aprovar inicialment els Plecs de 

clàusules per a la contractació del servei de 
transformació de llums de Nadal dalinianes a llums de 
tecnologia Leds. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar el Pla de desplegament de 

la recollida selectiva de la fracció orgànica. 
 
10. Dictamen relatiu a aprovar definitivament 

l’avantprojecte de construcció i explotació de l’obra 
del complex esportiu de la Plaça de Braus. 

 
11. Dictamen relatiu a autoritzar l’ampliació del termini 

d’execució de les obres de l’aparcament situat al 
costat de l’Hospital que executa l’entitat Cintra 
Aparcamientos, SA. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general a la prolongació 
del carrer Aquari, entre els carrers Escorpí i 
Granolles. 

 
13. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la constitució 

del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les 
àrees residencials estratègiques “ARE Horta Capallera-
Cendrassos nord” i “ARE carretera de Llers”. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Pla de 

funcionarització de part de la plantilla de personal 
contractat en règim laboral. 

 
15. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

de la plantilla de personal. 
 
16. Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital 

social de Figueres de Serveis, SA (FISERSA). 



 
17. Assumptes urgents. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 28 de juliol de 2009 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


