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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:
CONVOCAR sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el proper 7 de juny de
2021 a les 17:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que
s'indiquen més avall.

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 4 de maig de 2021.
2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 28 d’abril i 1
de juny de 2021, ambdós inclosos.
3.- Donar compte de l’informe d'auditoria de sistemes del registre comptable
de factures i de control permanent dels ingressos per venda d'entrades en
taquilla i de les retribucions variables en nòmina, tot relatiu a l'exercici 2019.
4.- Donar compte del decret d’Alcaldia d’1 d’abril de 2021 pel qual es va
nomenar un funcionari interí per ocupar un lloc de treball d'educador social, pel
procediment de màxima urgència i per la substitució transitòria de la titular de
la plaça.
5.- Donar compte del decret d’Alcaldia d’11 de maig de 2021 pel qual es va
contractar un conserge d’escola, com a personal laboral temporal, pel
procediment de màxima urgència i per cobertura d’interinitat per plaça vacant.
6.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 14 de maig de 2021 pel qual es va
contractar per màxima urgència un coordinador dels plans d’ocupació del
programa Treball als barris, als efectes de substituir una baixa per malaltia.
7.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 17 de maig de 2021 pel qual es va
nomenar una funcionaria interina per ocupar un lloc de treball d'inspectora
ambiental, pel procediment de màxima urgència i per la substitució transitòria
d'una plaça vacant.
8.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 26 de maig de 2021 pel qual es va
suspendre l’aplicació de la taxa per a la utilització del Teatre municipal El Jardí
prevista a l’Ordenança fiscal número 8, amb efectes de la data del present
decret fins a l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança.
9.- Dictamen relatiu a aprovar l’acta de 29 d’abril de 2021 de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Figueres i Llers.
10.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança
municipal reguladora del servei de taxi a Figueres.
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11.- Dictamen relatiu a suspendre l’aplicació de la taxa per a la utilització del
Teatre municipal El Jardí prevista a l’Annex 1.8.1. de l’Ordenança fiscal
número 8, amb efectes fins el dia 31 d’agost de 2021.
12.- Dictamen relatiu a informar favorablement i exercir la iniciativa per a la
declaració del municipi de Figueres com a àrea amb mercat d’habitatge tens
per un període de cinc anys.
13.- Dictamen relatiu a aprovar els Plans de Gestió 2021 v.2 de Fisersa
Ecoserveis, SA, pel període comprès entre l'1 de maig i el 2 d'octubre de 2021.
14.- 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 (X2021016955).
15.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit per suplement de crèdit destinat al pagament d’una subvenció
nominativa a "Pascual Arts Musics SLU- Acústica i Acustiqueta"
(X2021016713)..
16.- Asumptes urgents.
17.- 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

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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