Núm. 04
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 març de 2009, a les dinou hores, en
primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dilluns
dia 9 de març de 2009, a la mateixa hora, d'acord amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
extraordinària del dia 20 de gener de 2009 i ordinària
del dia 5 de febrer de 2009.

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 manifestar a la Red Nacional de
Ferrocarriles
Españoles
i
a
l’Administrador
de
Infraestructuras Ferroviarias el malestar per les
creixents deficiències en el servei ferroviari de la
línia regional entre Figueres i Barcelona i a instar a
adoptar mesures per a millorar la qualitat del servei.

COMISSIÓ
INFORMATIVA
DE
URBANISME I MEDI AMBIENT.

L’ÀREA

D’ACCIÓ

TERRITORIAL,

4.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació
puntual del pla general en els àmbits de l’actual
Estació de tractament d’aigües residuals i de la seva
nova urbicació.

5.

Dictamen relatiu a nomenar els membres del comité
d’avaluació i seguiment del Pla d’intervenció integral
del Centre Històric de Figueres.

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

6.

Dictamen relatiu a aprovar el Conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Figueres i la Institució Alt
Empordanesa per a la defensa i l’estudi de la natura
(IAEDEN).

7.

Dictamen relatiu a autoritzar la creació d’una
estructura de participació externa en motiu de la
redacció del Pla estratègic de Cultura de Figueres.

8.

Dictamen
relatiu
a
rescindir
el
conveni
de
col.laboració entre el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Figueres i la Fundació privada Hospital de Figueres
per a la construcció d’una residència i centre de dia
per a persones grans amb dependència i un casal de
gent gran a Figueres.

9.

Assumptes urgents.

10.

Precs i preguntes.

Figueres, 2 de març de 2009
L'alcalde president

Santiago Vila Vicente

