Núm. 03
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 5 de febrer de 2009, a les dinou hores,
en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el
dilluns dia 9 de febrer de 2009, a la mateixa hora, d'acord
amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
ordinàries dels dies 4 de desembre de 2008 i 8 de
gener de 2009 i extraordinària del dia 24 de desembre
de 2008.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

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

3.

Proposta relativa a aprovar el pla d’inversions per a
l’execució del projecte de rehabilitació del Convent
de Caputxins.

4.

Ratificació del decret de l’alcaldia presidència del
dia 18 de novembre de 2008 pel qual es va acceptar la
renúncia d’un membre de la Comissió del Nomenclàtor i
es va designar un altre.

5.

Ratificació del decret de l’alcaldia presidència del
dia 26 de gener de 2008 pel que es va resoldre
comparèixer en el tràmit d’informació pública i
d’audiència del Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques de les comarques gironines.

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
URBANISME I MEDI AMBIENT.
6.

L’ÀREA

D’ACCIÓ

TERRITORIAL,

Dictamen relatiu a incorporar l’estudi econòmic
financer a la Memòria de modificació puntual del pla
general del sector Ronda Nord, Cendrassos Nord i Hora
Capallera.

7.

Dictamen
relatiu
a
aprovar
provisionalment
la
modificació puntual del pla general al carrer Taure,
redactada pels serveis tècnics de l’Ajuntament i
d’iniciativa municipal.

8.

Dictamen relatiu a aprovar el text refòs, redactat en
compliment de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 9 d’abril de 2008, de la moficació
puntural número 2.07 del Pla General d’Ordenació
Urbana
per
a
la
implantació
de
serveis
de
telecomunicacions.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I
DE PROCESSOS ESTRATÈGICS.
9.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Plec de
clàusules administratives particulars i tècniques per
a la concessió directa a favor de la Fundació Privada
Altem d’una finca de domini públic per a la
construcció i posada en funcionament d’un centre
especial de treball.

10.

Dictamen relatiu a declarar definitivament
parcel.les sobreres dues finques.

11.

Assumptes urgents.

12.

Precs i preguntes.

Figueres, 2 de febrer de 2009
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente
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