Núm. 19
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 d’octubre de 2007, a les vint hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns
dia 8 d’octubre de 2007, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
ordinàries dels dies 26 de juliol i 6 de setembre de
2007.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt
número 3 de l’ordre del dia de la sessió ordinària a
la qual es refereix aquesta convocatòria.

3.

Proposta relativa a determinar els càrrecs que es
desenvoluparan en règim de dedicació exclusiva i
parcial.

4.

Ratificació del decret del dia 9 de juliol de 2007 pel
qual es va sol.licitar l’atorgament d’una subvenció al
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i la
Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya.

5.

Donar compte del decret del dia 27 d’agost de 2007 pel
qual es van contractar per via d’urgència dues
educadores per al Centre municipal d’educació infantil
Els Pins.

6.

Ratificació del decret del dia 3 de setembre de 2007
pel qual es va resoldre adherir-se al manifest del
compromís de redacció de la Carta de Paisatge de l’Alt
Empordà.

7.

Donar compte del decret del dia 6 de setembre de 2007
pel qual es va nomenar Ferran Costa Gou com a alcalde
de barri i president del Consell Municipal de
Vilatenim.

8.

Donar compte del decret del dia 14 de setembre de 2007
pel qual es van efectuar delegacions en favor del
regidor Albert Ollé Sangenís.

9.

Donar compte del decret del dia 17 de setembre de 2007
pel qual es va resoldre comparèixer en el tràmit
d’elaboració del Pla Director urbanístic del sistema
urbà de Figueres.

10.

Ratificació del decret del dia 25 de setembre de 2007
pel qual es disposar acollir-se a la convocatòria per
a la concessió d’ajuts per a l’escolarització en les
Llars d’infants municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS
GENERALS I DE PROMOCIÓ, COMERÇ, TURISME I
CIUTADANA.
11.

ECONÒMICS I
PARTICIPACIÓ

Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% de
l’import sobre construccions, instal.lacions i obres
al Servei Català de la Salut.

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
URBANISME I MEDI AMBIENT.

L’ÀREA

D’ACCIÓ

TERRITORIAL,

12.

Dictamen relatiu a aprovar la certificació número 23 i
final i el preu contradictori número 5 del Projecte
d’urbanització del Sector Industrial Sud (Nacional
II).

13.

Assumptes urgents.

14.

Precs i preguntes.

Figueres, 1 d’octubre de 2007
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente

