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PLE2021000006

ORDRE DEL DIA
Relació d’expedients conclosos que es posen a disposició de l’Alcaldia
Presidència segons allò disposat a l’article 81 del reglament d’organització,
funcionament i règimen jurídic de les entitats locals que va ser aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC:
Primer.- CONVOCAR Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el proper 6
d´abril de 2021 a les 17:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes
que s'indiquen més avall.
Segon.- Aquesta sessió tindrà lloc de manera telemàtica, d'acord amb el que
preveuen els articles 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020,
de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, per preservar les mesures de distanciament
personal exigides per les autoritats sanitàries arran de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2021.
2.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 17 de març de 2021.
3.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 24 de febrer i
29 de març de 2021, ambdós inclosos.
4.- Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts 5 i 6 de l'ordre del dia de la
sessió.
5.- Proposta relativa a la suspensió de la taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, tarimes o altres elements anàlegs amb finalitat
lucrativa durant el segon trimestre de 2021.
6.- Proposta relativa a aprovar inicialment una modificació de la plantilla de
personal laboral.
7.- Dictamen relatiu a aprovar el reequilibri del contracte de gestió del servei
públic amb obra de l’Escola d’Educació Infantil Municipal de primer cicle a
l’Avinguda Montserrat Vayreda (escola bressol Liliana).
8.- Dictamen relatiu a aprovar el reequilibri del contracte de concessió d’obra
pública per la construcció i explotació del servei de Centre Municipal
d’Educació Infantil al solar situat al C/. Narcís Soler, 8 (escola bressol
Xuclamel).
9.- Dictamen relatiu a ratificar el decret RRHH2021000033 i a aprovar la
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massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Figueres per a l’exercici
2021.
10.- Dictamen relatiu a adherir-se al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia
Sostenible.
11.- Dictamen relatiu a crear com a òrgan de participació la Taula de Benestar
i Protecció Animal.
12.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per tal de
dotar de crèdit suficient la subvenció nominativa al Patronat Catequística
(X2021006755).
13.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit per crèdit extraordinari destinat al pagament d’una subvenció nominativa
a la Societat Coral Erato (X2021007300).
14.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la mutació demanial subjectiva a
favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, de la finca on
es troba construït l’Institut Narcís Monturiol.
15.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança
municipal de circulació de la ciutat de Figueres.
16.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació integral de
l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals.
17.- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Figuers, número 52, per a la ubicació del
CEIP Carme Guasch, entorn del Parc dels Olivars.
18.- Asumptes urgents.
19.- Precs i preguntes.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària accidental

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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