JCD/cbm
Número d’expedient: CONV2014000087
Núm. 15
CONVOCATÒRIA

Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la sessió ordinària que es
realitzarà a la Casa de la Vila el proper dimarts dia 7 d’octubre de 2014, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el divendres dia
10 d’octubre de 2014, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1.

Informe sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia.

2.

Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts números 11 i 12 de l’ordre
del dia de la sessió.

3.

Donar compte del decret de l’Alcaldia de 3 de setembre de 2014 pel qual
es van delegar al primer tinent d’alcalde Manuel Toro Coll l’exercici de les
funcions d’alcalde, entre els dies 12 al 24 de setembre, ambdós inclosos,
de 2014.

4.

Donar compte del decret de l’Alcaldia de 9 de setembre de 2014 pel qual
es van delegar al primer tinent d’alcalde Manuel Toro Coll l’exercici de les
funcions d’alcalde, entre els dies 12 al 23 de setembre, ambdós inclosos,
de 2014.

5.

Donar compte del decret de l’Alcaldia de 18 de setembre de 2014 pel qual
es van deixar sense efecte les funcions d’alcalde accidental en substitució
de l’alcaldessa entre les 17 i les 24 hores del dia 22 de setembre de 2014.

6.

Ratificació del decret de l’Alcaldia de 18 de setembre de 2014 pel qual es
va resoldre adherir-se a la pròrroga de l'Acord marc de subministrament
d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local.

7.

Ratificació del decret de l’Alcaldia de 18 de setembre de 2014 pel qual es
va aprovar prendre part en la sol.licitud de concòrrer a la convocatòria de la
concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.

8.

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de
2014 pel qual es va acordar sol.licitar una subvenció al Servei d'Ocupació
de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya en el marc del Programa Treball als barris.

9.

Ratificació del decret de l’Alcaldia de 25 de setembre de 2014 pel qual es
va aprovar el Pla d'execució anual de les accions ocupacionals i
desenvolupament local de l'Ajuntament de Figueres en el marc dels
projecte Treball als Barris.

10. Proposta relativa a aprovar inicialment un expedient de suplements de
crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries i de
generació de crèdit per la subvenció de Dipusalut al programa de salut i
crisi.
11. Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb la Diputació de
Girona per a l’edició de la Col.leció Juncària.
12. Proposta relativa a aprovar l'addenda al conveni de col.laboració amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla
Educatiu d'Entorn del curs 2014-2015.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SERVEIS A LES PERSONES
13. Dictamen relatiu a aprovar el “Protocol addicional de concreció per al 2014
del Contracte programa per a la coordinació i la col.laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Figueres, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012”.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
14. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment l’expedient de modificació de
les Ordenances fiscal per a l’exercici 2015.
15. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Reglament de segona activitat de
la Guàrdia Urbana de Figueres.
16. Dictamen relatiu a desestimar la petició de classificació dels agents i
caporals de la Guàrdia Urbana dins del grup de titulació C, subgrup C1.
17. Assumptes urgents.

18. Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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