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CPM/dbs 
 
 

Número d’expedient: CONV2018000075 
 
 

Núm. 10 
 

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 2 d’agost de 2018, a les divuit 
hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 7 d’agost de  
2018, a la mateixa hora, d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2018. 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 2 i 29 de 
juliol de 2018, ambdós inclosos.  

 
3. Donar compte del decret d’Alcaldia de 13 de juliol de 2018 pel qual es va 

fixar dia i hora per a la realització de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local. 

 
4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de juny de 

2018 relatiu a atorgar a un empleat municipal la declaració de 
compatibilitat per a exercir una activitat privada. 

 
5. Ratificació del decret d’Alcaldia de 27 de juny de 2018 pel qual es va 

sol·licitar un ajut  a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, servicios y 
navegación de España. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 

6. Dictamen relatiu a aprovar les Bases reguladores del Concurs Fotogràfic 
Ferran Pou de Meteorologia. 

 
7. Dictamen relatiu a concedir a la Comunitat de Propietaris “Edifici Jubar” 

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



 

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

crèdit MCRE (X2018013333) relatiu a un crèdit extraordinari. 
 

9. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 
crèdit MCRE (X2018013206) relatiu a un crèdit extraordinari. 

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

crèdit MCRE (X2018015448) relatiu a un crèdit extraordinari. 
 
11. Dictamen relatiu a aprovar inicialment l’ordenança reguladora del règim 

d’autorització administrativa per a l’ocupació de la via pública vinculada a 
establiments comercials de la ciutat de Figueres. 

 
12. Dictamen desfavorable relatiu a aprovar el contracte de lloguer amb 

l’entitat Asil Vilallonga Fundació Privada relatiu al terreny de l’antic camp 
de futbol situat a l’Av. Vilallonga-carrer El Far per destinar-lo a 
aparcament de vehicles. 

 
13. Dictamen relatiu a ampliar el termini d’exposició pública de l’avanç del 

Pla d’ordenació urbanística municipal de Figueres. 
 
14. Dictamen relatiu a aprovar un contracte de lloguer amb l’entitat ADIF 

relatiu al terreny situat a l’Av. Vilallonga-carrer dels Fossos per 
aparcament de vehicles. 

 
15. Dictamen desfavorable relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra 

municipal ordinària denominat “Projecte d’aparcament dissuassiu finca 
antic camp de futbol Avinguda Vilallonga”. 

 
16. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya per al foment de la conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant la inspecció tècnica. 

 
17. Dictamen desfavorable relatiu a aprovar l’expedient de contractació del 

“Servei de conservació i manteniment dels espais verds públics de 
Figueres”. 

 
18. Dictamen desfavorable relatiu a aprovar l’expedient de contractació del 

“Servei de conservació de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Figueres, treballs d’inversió per 
reposició i altres relacionats”. 

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

crèdit X2018012435 relatiu a una modificació de crèdit per alta d’un 
crèdit extraordinari. 

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

crèdit X2018016168 relatiu a una modificació de crèdit per alta d’un 
crèdit extraordinari. 



 

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

crèdit X2018016308 relatiu a una modificació de crèdit per alta d’un 
crèdit extraordinari. 

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

crèdit X2018016315 relatiu a una modificació de crèdit per alta d’un 
crèdit extraordinari. 

 
23. Dictamen relatiu a ratificar l’aprovació inicial de la modificació dels 

Estatuts de SUMAR Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL. 
 
24. Dictamen relatiu a aprovar els preus públics relatius a la Mostra del Vi. 
 
25. Assumptes urgents. 

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