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CPM/dbs 
 
 

Número d’expedient: CONV2018000031 
 
 

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 5 d’abril de 2018, a les divuit 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 10 d’abril de 
2018, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions, ordinàries dels dies 3 d’agost i 7 
de setembre i extraordinàries dels dies 17 de juliol i 21 de setembre, 
totes de l’any 2017. 

 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 25 de febrer  
i 27 de març de 2018, ambdós inclosos.  

 
3. Donar compte del decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2018 pel qual es 

va aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a 
l’exercici econòmic de 2017 i del decret d’Alcaldia de 16 de març de 
2018 rectificant un error material. 

 
4. Donar compte de l’enviament del formulari 12 al Departament de Tutela 

financera de la Generalitat de Catalunya corresponent al tancament del 
Pla de sanejament vigent fins 31 de desembre de 2017. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 

5. Dictamen relatiu a proposar al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes locals per a l’any 
2019. 

 
6. Dictamen relatiu a concedir a la comunitat de propietaris “Doctor Ferran 

número 1” una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 



 

 
7. Dictamen relatiu a concedir a l’entitat “Rieju, SA” una bonificació del 95% 

en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 

8. Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de 
l’impost sobre béns immobles a les persones propietàries d’immobles 
que han posat a disposició de la borsa de lloguer social.  

 
9. Dictamen relatiu a resoldre el recurs de reposició interposat pel Bisbat de 

Girona contra l’acord de contribucions especials per finançar les obres 
d’execució de “Reurbanització del carrer Jonquera” (Església de Sant 
Pere). 

 
10. Dictamen relatiu a resoldre el recurs de reposició interposat pel Bisbat de 

Girona contra l’acord de contribucions especials per finançar les obres 
d’execució de “Reurbanització del carrer Jonquera” (Capella de Sant 
Sebastià). 

 
11. Dictamen relatiu a modificar una tarifa del preu públic per la utilització del 

transport col·lectiu de persones amb autobús (transport urbà). 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels preus públics de servei de 

Teleassistència. 
 
13. Dictamen relatiu a donar compliment a la Sentència número 146/2016 

del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar l’avanç del Pla d’ordenació urbanística 

municipal (POUM). 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Plans de gestió 2018 

(provisionals) (Mà d’obra: aplicat IPC definitiu 2017 i provisional 2018)” 
de Fisersa Ecoserveis SA. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar les Bases reguladores per a la concessió de 

subvencions destinades a propietaris o representants de la propietat per  
a l’arranjament i millora d’espais de titularitat privada d’ús públic. 

 
17. Dictamen relatiu a aprovar el Pla Econòmic Financer 2018-2019. 
 
18. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 

crèdit MCRE2018000019. 
 
19. Dictamen relatiu a ratificar el “Convenio transfronterizo de partenariado 

Bicitranscat: Desarrollo de nuevos itinerarios ciclables y enlaces 
multimodales” i a proposar que s’accepti la subvenció FEDER Programa 
INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra. 

 
20. Dictamen relatiu a aprovar el Pla intern d’igualtat d’oportunitats de dones 

i homes de l’Ajuntament de Figueres pel període 2018-2022. 



 

 
21. Assumptes urgents. 
 
22. Precs i preguntes. 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 
 
L'alcaldessa presidenta 
 [Firma01-01] 
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