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CPM/dbs 
Número d’expedient: CONV2018000104 

Núm. 14 
 

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 divendres dia 8 de novembre de 2018 a 
les divuit hores, en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, el dimarts 13 
de novembre 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 4 d’octubre de 2018. 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 

2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 1 i 31 
d’octubre de 2018, ambdós inclosos.  

 
3. Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts números 8 i 9 de l’ordre 

del dia de la sessió. 
 

4. Ratificació del decret d’Alcaldia de 5 d’octubre de 2018 pel qual es va 
aprovar el Pla d’execució anual del conjunt de programes i accions 
ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del programa 
“Treball als barris”. 
 

5. Donar compte del decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2018 pel qual es 
va resoldre canviar la data de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
corresponent al mes de novembre de 2018. 
 

6. Ratificació del decret d’Alcaldia de 22 d’octubre de 2018 pel qual es va 
sol·licitar una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
corresponent a la convocatòria 2018 del Programa Treball i Formació. 
 

7. Dictamen relatiu a aprovar l’addenda al Contracte Programa 2018-2019 
per  a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 
8. Proposta relativa a aprovar inicialment un expedient de modificació de 

crèdit MCRE2018000088 relatiu a una modificació de crèdit per 
generació de crèdit destinada a atorgar una subvenció nominativa. 

 
9. Proposta relativa a aprovar la concertació d’un préstec per finançar part 

del programa d’inversions previst en el pressupost 2018. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
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10. Dictamen desfavorable relatiu a la moció del Grup Municipal de 

Ciutadans de condemna de tota la violència a Catalunya i per la 
convivència i el respecte entre tota la ciutadania. 
 

11. Dictamen relatiu a atorgar a una empleada municipal la compatibilitat per 
al desenvolupament d’una activitat privada. 
 

12. Dictamen relatiu a aprovar inicialment una memòria valorada per a 
renovar el centre de procés de dades (CPD) denominada “Memòria 
tècnica nou CPD i enllaç de fibra òptica”. 
 

13. Dictamen relatiu a concedir a la Fundació per a la Promoció dels Oficis 
una bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.  
 

14. Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat “Projecte d’adequació de l’antiga oficina 
d’informació com a seu de la Denominació d’Origen Empordà” i el 
document denominat “Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i el 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà que estableix 
les condicions i compromisos aplicables en relació a la cessió de l’edifici 
de la Plaça del Sol”. 
 

15. Dictamen relatiu a aprovar la rectificació de la clàusula tercera del 
contracte de lloguer amb l’entitat ADIF referent al terreny situat a 
l’avinguda Vilallonga – carrer dels Fossos per aparcament de vehicles. 
 

16. Dictamen relatiu a delegar en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà les 
competències municipals del servei de recollida d’animals domèstics 
abandonats. 

 
17. Dictamen relatiu a delegar les competències municipals de recollida, 

transport i gestió dels residus del servei de la deixalleria municipal al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 

18. Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
neteja de vidres i de locals, dependències i instal·lacions de titularitat 
municipal”. 

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

crèdit MCRE2018000081 relatiu a un crèdit extraordinari. 
 

20. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 
crèdit MCRE2018000082 relatiu a un suplement de crèdit. 
 

21. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 
crèdit MCRE2018000085 relatiu a una modificació de crèdit per alta d'un 
crèdit. 
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22. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 

crèdit MCRE2018000086 relatiu a una modificació de crèdit per alta d'un 
crèdit extraordinari. 
 

23. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de 
crèdit MCRE2018000087 relatiu a una modificació de crèdit per alta d'un 
crèdit extraordinari. 

 
24. Dictamen relatiu a acceptar la subvenció atorgada pel Ministerio de 

Cultura per a finançar part de les despeses de la rehabilitació de la Casa 
Natal de Dalí. 

 
25. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 

26 de setembre de 2018 referent a la pujada salarial d’aplicació a la 
Guàrdia Urbana en relació a les retribucions determinades en la 
Valoració de llocs de treball aprovada el 2012. 

 
26. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 

26 de setembre de 2018 referent a adscriure immediatament al personal 
del servei de neteja a la fitxa aprovada a la Mesa de negociació anterior 
(fitxa 93). 

 
27. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 

26 de setembre de 2018 referent a la pujada salarial al personal laboral i 
funcionari exclòs de l’acord de Guàrdia Urbana. 

 
28. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 

26 de setembre de 2018 referent al còmput anual d’hores laborals del 
personal laboral i funcionari. 

 
29. Dictamen relatiu a ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 

26 de setembre de 2018 referent a la prestació econòmica en situació 
d’incapacitat laboral temporal. 
 

30. Assumptes urgents. 
 

31. Precs i preguntes. 
 

Figueres, el dia que signo aquest document 
 
L'alcaldessa presidenta 
 [Firma01-01] 
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