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CPM/dbs 
 

Número d’expedient: CONV2018000043 
 

Núm. 07 
 

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 10 de maig de 2018, a les 
divuit hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 15 de 
maig de 2018, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 5 d’octubre, 7 de 
novembre i 14 de desembre de 2017 i d’11 de gener, 1 de febrer, 1 de 
març i 5 d’abril de 2018, de les sessions extraordinàries de 23 de 
novembre i 27 de desembre de 2017 i de 25 de gener i 8 de febrer de 
2018, i de la sessió extraordinària i urgent de 23 d’octubre de 2017. 

 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 28 de març i 
4 de maig de 2018, ambdós inclosos.  

 
3. Ratificació del decret d’Alcaldia de 10 d’abril de 2018 pel qual es va 

nomenar un representant de l’Ajuntament en l’òrgan col·legiat “Patronat 
de la Fundació privada Clerch i Nicolau”. 

 
4. Donar compte del decret d’Alcaldia d’11 d’abril de 2018 pel qual es va 

delegar l’exercici de les funcions de l’Alcaldia entre els dies 15 i 20 
d’abril de 2018. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 

5. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 30 
d’abril de 2018 pel qual es van rectificar errors en els plecs de la licitació 
del contracte de servei municipal de recollida dels residus sòlids urbans, 
els serveis de neteja viària i la gestió i manteniment de la deixalleria. 

 
6. Dictamen relatiu a aprovar el resum numèric del Padró municipal 

d’habitants amb referència a 1 de gener de 2018. 
 

7. Dictamen relatiu a aprovar la supressió d’una secció censal i a distribuir 
els carrers i trams afectats en dues seccions censals.  

 



 

8. Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut del 
Teatre per a la realització de pràctiques compartides als estudis d’art 
dramàtic, dansa i tècniques de les arts de l’espectacle. 

 
9. Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores de l’atorgament de 

subvencions per a l’adquisició d’abonaments mensuals en trens 
regionals de mitja distància per a estudiants universitaris. 

 
10. 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. 

 
11. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 

crèdit relatiu a un crèdit extraordinari (MCRE2018000025). 
 
12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 

crèdit relatiu a un crèdit extraordinari (MCRE2018000031). 
 

13. Dictamen relatiu a aprovar les bases per la concessió de subvencions de 
les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes. 

 
14. Dictamen relatiu a concedir al senyor Albert Cufí Navarro una bonificació 

en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
15. Dictamen relatiu a aprovar el text refós del Pla Parcial del sector CF5 

“Els Olivars”. 
 
16. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb la Diputació de Girona pel 

cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació 
d’una caldera de biomassa a l’escola municipal Salvador Dalí. 

 
17. Assumptes urgents. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 
 
L'alcaldessa presidenta 
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