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Número d’expedient: CONV2017000008

Núm. 02
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 dijous dia 2 de febrer de 2017, a les
dinou hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts dia 7
de febrer de 2017, 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.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre l'1 i el 27 de gener
de 2017, ambdós inclosos.

3.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 13 de desembre de 2016 pel qual
es va prorrogar el termini de presentació de proposicions del concurs de
"Projecte amb intervenció de jurat per a la redacció del Projecte
d'execució, projecte ambiental, estudi de seguretat i salut, estudi
geotècnic i direcció d'obres d'un Pavelló triple Poliesportiu en el sector de
l'Olivar Gran a Figueres".

4.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel qual es
va modificar el cartipàs municipal.

5.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel qual es
va revocar una delegació a favor del senyor Pere Casellas Borrell.

6.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel qual es
va revocar una delegació a favor del senyor Alfons Martínez Puig.

7.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel qual es
va revocar una delegació especial conferida al senyor Pere Casellas
Borrell, sobre l'àmbit territorial del barri de Sant Joan.

8.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2017 pel qual es
va designar els membres que integraran la nova Junta de Govern Local.
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COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
9.

Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Plans de gestió 2017” de
l’empresa Fisersa Ecoserveis, SA.

10.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat "Reurbanització del carrer Ample” que incorpora una
“Addenda de drenatge i clavegueram” i una “Addenda de
telecomunicacions”.

11.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat "Reurbanització del carrer de la Jonquera” que
incorpora una “Addenda de telecomunicacions”.

12.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat "Reurbanització del carrer Peralada (entre Ample i
Rec Arnau)” que incorpora una “Addenda de telecomunicacions”.

13.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana de Figueres, en l’àmbit de la unitat d’actuació
Interdiesel per a la nova delimitació de la línia d’edificació respecte de la
carretera C-260.

14.

Dictamen relatiu a concedir a la Comunitat de Veïns de l'edifici situat al
carrer Cresques Elies número 10 una bonificació del 95% en la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

15.

Dictamen relatiu a encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la
licitació del subministrament de lluminàries per a la millora de l'eficiència
energètica a l'escola Anicet de Pagès.

16.

Dictamen relatiu a aprovar l'addenda al Contracte Programa 2016-2019
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

17.

Dictamen relatiu a aprovar els preus públics de la programació del Teatre
El Jardí, la Cate i Auditori Caputxins i de la programació dels centres
cívics municipals de gener a juny de 2017.

18.

Dictamen relatiu a modificar l’acord adoptat pel Ple Municipal en la
sessió del dia 3 de setembre de 2015 en el sentit de modificar la persona
que representa l'Ajuntament com a vocal suplent en la Comissió de
desembassament- secció Muga.

19.

Assumptes urgents.

20.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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