Reunió de Govern – Ajuntament de Figueres
Dia : Dijous 14 d’octubre de 2021
Horari : En finalitzar la JGL
Presencial
Saló de plens

Ordre del dia

1. Agenda d’actes.
Es fa un repàs a l’agenda d’actes de la setmana.

2. Àrea de Llicències. Auxiliars administratius. Zeladors.
El Sr. Xavier Amiel comenta la manca de personal - Auxiliars administratius i
zeladors- que tenen a l’àrea de llicències. Demana cobrir les baixes de zeladors
i preveure que hi haurà dues baixes a l’equip administratiu. Es mostra queixós
amb la feina de l’àrea de RRHH i del seu cap, opinió compartida per la majoria.

3. Notes de premsa i comunicacions.
El Sr. Xavier Amiel comenta que cal millorar la publicació de notes de premsa i
les publicacions a les xarxes. S’ha de vetllat perquè no hi hagi faltes. Cal cuidar
la imatge que donem a través dels comunicats.

4. Participació ciutadana.
L’alcaldessa comenta la darrera reunió celebrada per valorar les proves pilot
dels districtes. Se’n fa una valoració positiva. Ara es treballa per definir el
cronograma d’implantació dels processos de participació ciutadana. Se’n farà
una valoració pública. Es preveu aprovar el reglament dels consells de districte
el 29 de novembre, també es faran unes jornades. La previsió és fer la
presentació inicial dels districtes el mes de febrer-març de 2022.

5. Sobrevinguts
L’alcaldessa comenta la voluntat de tirar endavant l’ordenança de terrasses,
després de fer alguna modificació i alguna trobada amb el sector. A partir d’ara
es cobrarà l’ampliació d’espai de les terrasses.
L’alcaldessa comenta que es farà una roda de premsa en relació al mercat per
posar en valor :





Que s’ha regularitzat totes les parades.
Que en breu es tornarà a la ubicació del Passeig Nou.
Valoració dels controls covid fets.
Quantificar els diners no ingressats a l’ajuntament degut a les
mesures adoptades en suport a l’activitat comercial.
 Quantificar el cost de serveis com el bus gratuït, els dispositius de
seguretat etc
El Sr. Jesús Quiroga comenta diferents projectes de promoció econòmica.
Destaca les feines fetes per potenciar les energies renovables i la posada en
pràctica de la formació ocupacional dual.

