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Núm. 06
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 1 de juny de 2017, a les dinou
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 6 de juny de
2017, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2017.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 27 d'abril i
28 de maig de 2017, ambdós inclosos.

3.

Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 4 de l’ordre del dia
de la sessió.

4.

Proposta relativa a l’aprovació de les bases específiques per a
l’atorgament dels premis a la joventut excel·lent adreçades als alumnes
de 4t. curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

5.

Proposta relativa a donar-se per assabentat de la renúncia com a regidor
presentada pel senyor Lluís Armengol Subirós.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
6.

Dictamen relatiu a resoldre les al·legacions i a aprovar definitivament el
pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament per a l'exercici de 2017.

7.

Dictamen relatiu a aprovar les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a les inversions destinades a l'obertura de nous
establiments amb atenció al públic i per a les inversions en reforma,
rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic ja existents en
determinats carrer de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre
Històric.

8.

Dictamen relatiu a aprovar les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a aquelles actuacions destinades a la reparació de

cobertes, la millora d'instal·lacions comunes i millores d'eficiència
energètica en immobles ubicats als districtes que delimiten l'àmbit
d'actuació del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric.
9.

Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores de subvencions dels
premis a la joventut excel·lent adreçades a estudiants del carrer curs de
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

10.

Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de
subvencions a les associacions de pares i mares d'alumnes per a
l'organització i realització d'activitats extraescolars.

11.

Dictamen relatiu a nomenar la senyora Dolors Pujol Matas com a vocal
representant de l'Ajuntament a Sumar, empresa d'acció social, SLU.

12.

Dictamen relatiu a aprovar les Bases reguladores que han de regir la
concessió de subvencions per a festivals culturals estratègics a la ciutat
de Figueres durant el període 2018-2021.

13.

Dictamen relatiu a acordar el desestiment de l'Ajuntament del contracte
d'alta direcció celebrat en data 18 d'abril de 2016 amb la senyora
Montserrat Serra Galbany.

Referència:4d564813-e651-4d07-a137-4209898f21f3 (verificable a http://www.figueres.cat)

INFORMES DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES
14.

Donar compte de l’informe de la secretària de la Corporació de data 29
de maig de 2017 relatiu a la manca d’acord plenari de data 2 de març de
2017 de desestimació dels recursos d’alçada interposats per dos
recurrents per haver declarat deserta la plaça de director d’urbanisme.

15.

Assumptes urgents.

16.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
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