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PLE2021000012

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 4 d´octubre de
2021 a les 17:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que
s'indiquen a continuació.

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 6 de setembre de 2021.
2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 1 a 28 de
setembre de 2021, ambdós inclosos.
3.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 9 de juny de 2021 pel qual es va
resoldre iniciar expedient per tal de procedir al desallotjament de l’immoble
situat al terreny de l’antic camp de futbol de l’avinguda Vilallonga-carrer El Far.
4.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 2021 pel qual es
va resoldre iniciar de nou l’expedient per tal de procedir al desallotjament de
l’immoble situat al terreny de l’antic camp de futbol de l’avinguda Vilallongacarrer El Far.
5.- Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt 6 de la sessió.
6.- Proposta relativa a aprovar inicialment un expedient de modificació de
crèdit relatiu a un crèdit extraordinari destinat a l'atorgament d'una subvenció
nominativa al Club Patinatge Figueres per a l’organització del Campionat
d’Espanya de Patinatge (X2021031351).
7.- Dictamen relatiu a atorgar la Fulla de Figuera de Plata 2021 per a entitats a
l’Hotel i Restaurant Duran de Figueres per la pervivència del negoci familiar
durant més d’un segle.
8.- Dictamen relatiu a atorgar la Fulla de Figuera de Plata 2021 a Anna
Teixidor Colomer, periodista, llicenciada en Humanitats i Periodisme i doctora
en Comunicació Social.
9.- Dictamen relatiu a atorgar el títol de Fill Predilecte de Figueres a Jaume
Guillamet Lloveras periodista i doctor en història, catedràtic emèrit de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
10.- Dictamen relatiu a atorgar el títol de Filla Predilecta a Montserrat Mauné
Roca, empresària i comerciant de llarga tradició a Figueres i activista cultural
en l’àmbit del foment de la sardana.
11.- Dictamen relatiu a atorgar el títol de Filla Adoptiva de Figueres a Maria
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Pilar Tavera Benitez, llicenciada en Filologia Clàssica, especialista en grec
clàssic, i catedràtica de secundària durant més de trenta anys a l’Institut
Ramon Muntaner de Figueres.
12.- Dictamen relatiu a atorgar el títol de Filla Adoptiva de Figueres a Antònia
Solsona Gasch, mestra d'educació primària i defensora de la llengua i cultura
catalanes com a motor d'integració social.
13.- Dictamen relatiu a atorgar la Medalla al Mèrit Esportiu, en la categoria de
plata, al Club Tennis Taula Tramuntana, pel foment d’aquest esport entre la
mainada alt-empordanesa i i el foment de l’esport femení.
14.- Dictamen relatiu a atorgar el títol de Ciutadana d’Honor a Emilia Pla
Esparraguera, locutora radiofònica i activista de la sardana.
15.- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el canvi de forma de gestió del
servei de neteja viària i de recollida de voluminosos.
16.- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de les
Ordenances Fiscals números 1, 3, 4, 5, 6 i 8 que seran d’aplicació a partir del
dia 1 de gener de 2022.
17.- Dictamen relatiu a autoritzar a la Fundació Privada Miquel l’arrendament al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de l’espai objecte de
la concessió demanial al seu favor per a usos formatius.
18.- Dictamen relatiu a aprovar l’addenda econòmica del conveni d’encàrrec
de gestió amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització de
determinades actuacions en matèria de joventut pel 2021.
19.- Assumptes urgents.
20.- 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
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