
Núm. 15 
 

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 1 d’octubre de 2009, a les dinou hores, 
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el 
dilluns dia 5 d’octubre de 2009, a la mateixa hora, d'acord 
amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 3 de setembre 

de 2009 pel qual es va contractar en règim laboral 
temporal una auxiliar de cuina. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL, 
URBANISME I MEDI AMBIENT. 
 
2. Dictamen relatiu a aprovar les tarifes de l’aparcament 

subterrani ubicat al costat de l’Hospital. 
 
3. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació 

puntual de l’article 33 de la normativa del Pla 
general d’ordenació urbana de l’àrea de Figueres.  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I 
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
4. Dictamen relatiu a autoritzar a l’empresa Figueres de 

Serveis, SA la concertació d’una operació de crèdit 
per un capital de 130.000,00 euros. 

 
5. Dictamen relatiu a aprovar un expedient per la 

concertació d’un préstec per import de 7.465.142,42 
euros per finançar inversions a llarg termini. 

 
6. Dictamen relatiu a aprovar un expedient per la 

concertació d’un préstec d’import 681.025,03 euros per 
finançar inversions a mig termini. 

 



7. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat 
“Diagnosi i proposta organitzativa de l’Ajuntament de 
Figueres”. 

 
8. Dictamen relatiu a atorgar la Fulla de Figuera de 

Plata al Mèrit a mossèn Jesús Franco Escribano. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS. 
 
9. Dictamen relatiu a acordar definitivament la separació 

de l’Ajuntament de Figueres del Consorci Poliesports 
de l’Alt Empordà.  

 
10. Assumptes urgents. 
 
11. Precs i preguntes. 
 
Figueres, 28 de setembre de 2009 
 
L'alcalde president 
 
 
 
 
Santiago Vila Vicente�


