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Número d’expedient: CONV2017000099

Núm. 17
CONVOCATÒRIA
Es convoca els components del Ple de l'Ajuntament a la sessió extraordinària
que es realitzarà a la Casa de la Vila el proper dijous dia 23 de novembre de
2017, a les divuit hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el
dimarts 27 de novembre de 2017, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 9 de novembre de 2017 pel qual
s'accepta una subvenció per a l'execució del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

2.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 9 de novembre de 2017 pel qual
s'aprova la reformulació de les accions formatives i es modifica l'import de
la sol.licitud de subvenció del programa de treball i formació 2017.

3.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 17 de novembre de 2017 pel qual
s'accepta una subvenció per a la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017.

4.

Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 5 de l’ordre del dia
de la sessió.

5.

Proposta sol.licitada per nou regidors relativa a aprovar provisionalment
l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
6.

Dictamen relatiu a procedir a la formació, mitjançant sorteig, de les trentacinc meses electorals que actuaran a les eleccions al Parlament de
Catalunya de 21 de desembre de 2017.
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7.

Dictamen relatiu a procedir a la modificació de la plantilla de personal
funcionari.

8.

Dictamen relatiu a aprovar la creació de l'Oficina Local d'Habitatge.

9.

Dictamen relatiu a acordar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres relatiu a la
cessió temporal de l'ús de sis habitatges per a impulsar les polítiques
socials municipals.

10. Dictamen relatiu a aprovar la concertació d'un préstec amb l'entitat Caixa
d'Enginyers per finançar part del programa d'inversions previst en el
pressupost 2017.
11. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
MCRE2017000060 relatiu a crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.
12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
MCRE2017000064 relatiu a crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.
13. Dictamen relatiu a aprovar el Pla estratègic de subvencions 2018-2020.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
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