CPM/dbs
Número d’expedient: CONV2018000011
Núm. 03
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 febrer de 2018, a les
divuit hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 6 de
febrer de 2018, a la mateixa hora, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 8 i 28 de
gener de 2018, ambdós inclosos.

2.

Donar compte del decret d’Alcaldia del dia 9 de gener de 2018 pel qual
es va resoldre concedir a Josep Aparicio Tura la Medalla al Mèrit
Esportiu en la categoria de plata.

3.

Ratificació del decret d’Alcaldia de 23 de gener de 2018 pel qual es van
encomanar lletrats per la representació i la defensa dels interessos
municipals davant el Jutjat Social número 1 (procediment 534017-C).

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
4.

Dictamen relatiu a resoldre diversos recursos de reposició interposats
contra l’acord d’aprovació inicial de les contribucions especials per
finançar les obres d’execució de l’obra denominada “Reurbanització del
carrer Jonquera" .

5.

Dictamen relatiu a concedir a Comunitat de Propietaris “Immoble C/
Doctor Ferran, 9, Bloc F” una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.

6.

Dictamen relatiu a concedir a la senyora Roser Quer Gibert una
bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

7.

Dictamen relatiu a denegar una bonificació del 95% de la quota de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres sol·licitada per la
Comunitat de Propietaris Av. Pirineus, 19.
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8.

Dictamen relatiu a ratificar l’acord sobre el sistema de flexibilitat horària
dels empleats públics aprovat per Mesa de Negociació Conjunta.

9.

Proposta relativa a donar-se per assabentat de la renúncia com a
regidora presentada per la senyora Natàlia Sànchez Dipp.

10.

Assumptes urgents.

11.

Precs i preguntes.

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