CPM/dbs

Número d’expedient: CONV2017000083

Núm. 13
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 5 d'octubre de 2017, a les
divuit hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 10
d'octubre 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 6 d'abril de 2017.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Donar compte dels decret d'Alcaldia emesos entre els dies 2 de
setembre i 1 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

3.

Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts números 9, 10, 11 i 12
de l’ordre del dia de la sessió.

4.

Donar compte del decret d'Alcaldia de 8 de setembre de 2017 pel qual es
van conferir delegacions específiques als regidors del Grup Municipal
d'ERC-MES.

5.

Ratificació del decret d'Alcaldia de 8 de setembre de 2017 pel qual es va
sol·licitar una subvenció davant del Servei d'Ocupació de Catalunya per
a la realització del Programa 30 Plus.

6.

Ratificació del decret d'Alcaldia de 12 de setembre de 2017 pel qual es
va sol·licitar una subvenció al Departament d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya i es va aprovar el Pla de Treball relatiu al
"Programa Integral de Suport a les Persones Emprenedores".

7.

Ratificació del decret d'Alcaldia de 12 de setembre de 2017 pel qual es
va aprovar la Memòria del Programa de suport i acompanyament a la
planificació estratègica: estudi per a la creació d'una agència de comerç i
turisme i es va sol·licitar una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.

8.

Ratificació del decret d'Alcaldia de 15 de setembre de 2017 pel qual es
van aprovar els projectes per a la contractació de personal en pràctiques
i es va sol.licitar una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantía Juvenil a Catalunya.

9.

Proposta relativa a nomenar Maryse Olive Quintana Filla Adoptiva de
Figueres a títol pòstum

10.

Proposta relativa a concedir a Rosa M. Malé Ricart el títol de Ciutadana
d’Honor de Figueres

11.

Proposta relativa a concedir a l’associació Triangle Blau la Fulla de
Figuera de Plata, en la categoria d’entitats.

12.

Proposta relativa a concedir a Jaume Cristau Brunet la Fulla de Figuera
de Plata, en la categoria de persones
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COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
13.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat <Projecte executiu de la instal·lació de dues
estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de
Figueres>.

14.

Dictamen relatiu a la senyora Marta Oliva Oller una bonificació del 95%
en la part de la quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i
obres corresponent a les obres de rehabilitació de la façana del carrer
Peralada, 83.

15.

Dictamen relatiu a concedir al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, per a la reforma parcial de
l’IES Cendrassos, situat al carrer Arquitecte Pelayo Martínez, número 1.

16.

Dictamen relatiu a nomenar lletrat per a la defensa i representació de
l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu ordinari número
290/2017.

17.

Dictamen relatiu aprovar la pròrroga del conveni i la Clàusula Addicional
Sisena entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Figueres, en
relació al consultori local ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham a la
carretera Vella de Vilatenim.

18.

Dictamen relatiu a l'adquisició d'una finca que s’utilitza actualment com
aparcament dissuasiu, adjacent a la Plaça El·líptica i paral·lela a la
carretera N-260 (carretera de Llançà).
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19.

Dictament relatiu a donar la conformitat a la Proposta de liquidació
remesa pel Ministeri de Foment en relació al Conveni de col·laboració
entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Figueres per a la
financiació de les obres de Rehabilitació i Recuperació de l’Antic Convent
dels Caputxins de Figueres.

20.

Dictamen relatiu a aprovar el document titulat ”Conveni entre
l'Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Biure per fer ús del Pavelló
esportiu de Biure per part de les entitats de Figueres”.

21.

Dictamen relatiu a autoritzar a Figueres de Serveis, SA la campanya de
promoció del transport urbà, mitjançant la gratuïtat del seu ús, per un
període de temps limitat de màxim dos mesos.

22.

Dictamen relatiu a aprovar el compte general de l'exercici de 2016.

23.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a suplements de crèdits amb la finalitat
d'amortitzar deute bancari (MCRE2017000047).

24.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a crèdits extraordinaris amb la finalitat d'atorgar
subvencions nominatives per part del servei de Cultura
(MCRE2017000048).

25.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a crèdits extraordinaris amb la finalitat d'atorgar
subvencions nominatives per part del servei de Cultura Popular i Festes
(MCRE2017000050).

26.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a una transferència de crèdits entre aplicacions
de diferent programa amb la finalitat d’executar accions en el marc del
Programa Capital de la Sardana per part del servei de Cultura Popular i
Festes (MCRE2017000054).

27.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a un crèdit extraordinari i suplements de crèdit
amb la finalitat d'executar diverses desespes necessàries relatius al
capitol I (MCRE2017000056).

28.

Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit que fa referència a crèdits extraordinaris amb la finalitat d'atorgar
subvencions nominatives del servei d'Acció Cívica (MCRE2017000057).

29.

Dictamen relatiu a aprovar desglossar el projecte d'obra municipal
ordinària que porta per títol <Projecte executiu de rehabilitació de la casa
natal de Salvador Dalí>.

30.

Assumptes urgents.

31.

Precs i preguntes.

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