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PLE2020000006
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 4 de
maig de 2020 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, a causa de l'estat d'alarma acordat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i per respectar
les mesures de restricció de la mobilitat de les persones que s'hi preveuen.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2020.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de març de 2020.
3.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 d’abril de 2020.
4.- Proposta relativa a ratificar la inclusió del punt 5 de l’ordre del dia de la
sessió.
5.- Proposta relativa a aprovar l’adhesió al decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
6.- Ratificació del decret d’Alcaldia de 16 de març de 2020 pel qual es va
aprovar la modificació de les consignacions pressupostàries en el pressupost
vigent per crèdit extraordinari relatiu a una subvenció nominativa de la
Fundació Clerch i Nicolau.
7.- Ratificació del decret d’Alcaldia de 20 de març de 2020 pel qual es va
ratificar l’acord de la mesa general de negociació de suspendre les aportacions
al pla de pensions que l’Ajuntament ha constituït en favor dels seus empleats.
8.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 26 de febrer i
26 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
9.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 13 de març de 2020 pel qual es va
aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici
econòmic de 2019.
10.- Donar compte de l'informe anual sobre les resolucions adoptades per
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l'alcaldessa contràries a les objeccions efectuades, així com del resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos i de l'informe amb els
resultats obtinguts del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar i bestretes de caixa fixa.
11.- Donar compte de l'informe anual sobre el compliment de la normativa en
matèria de morositat durant l'exercici 2019
12.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 13 de març de 2020 pel qual es va
aprovar el Pla de contingència per fer front a la situació de risc per contagi del
coronavirus SARS-CoV-2 per minimitzar els riscos de propagació i contagi del
Coronavirus (COVID-19 i constituir el Comitè de treball de crisi.
13.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 15 de març de 2020 de mesures
del personal i dependències municipals per l'estat d'alarma decretat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març COVID19.
14.- Donar compte del decret d’Alcaldia del dia 17 de març de 2020 pel qual es
va a avocar a l’alcaldessa presidenta totes les competències que havien estat
delegades a la Junta de Govern Local mentre duri la declaració de l’estat
d’alarma
15.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 19 de març de 2020 pel qual es va
suspendre el cobrament de les contraprestacions establertes a cadascun dels
contractes de cessió d’ús dels habitatges municipals vigents.
16.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 20 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Carme Martínez Llonch el contracte menor de
subministrament de 50 litres de gel hidroalcohòlic
17.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa, Hoteles y Restaurantes Figuerenses SL – Hotel Duran,
el contracte menor de servei d’allotjament i manutenció, en règim de pensió
complerta, per a tres persones.
18.- Donar compte del decret d'Alcaldia de 24 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Pilar Anglada Juncarol – Garum el contracte menor de
subministrament de dinar i sopar per 45 dies per al personal de la Guàrdia
Urbana, amb inici el dia 17 de març de 2020
19.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 24 de març de 2020 pel qual es va
resoldre perllongar la prestació del servei de manteniment de parcs i jardins a
Fisersa Ecoserveis SA més enllà del dia 31 de març de 2020, i mantenir la
vigència de la pròrroga forçosa durant el termini de vigència de l’estat d’alarma
i fins que no pugui ser formalitzat el nou contracte que ja ha estat adjudicat.
20.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 24 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Spica SL l’ampliació del sistema de videoacta a per
ampliar la possibilitat de videoconnexió a través de Teletreball.
21.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 25 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Montaltmalla SL el contracte de serveis pel
subministrament de 20.000 mascaretes de protecció individual durant el
període d'alarma pel coronavirus.
22.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 25 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Suara Serveis SCCL el contracte de serveis d’acollida i
acompanyament a persones sense llar al pavelló Rafel Mora durant el període
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de vigència de l’Estat d’Alarma com a conseqüència de la pandèmia pel virus
SARS-CoV-2.
23.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 26 de març de 2020 relatiu a
adscriure temporal i provisionalment el pavelló municipal Rafel Mora a la
finalitat d’allotjament d’urgència de les persones sense sostre del municipi de
Figueres mentre duri la vigència de l’estat d’alarma.
24.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 27 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Suara Serveis SCCL el contracte de serveis de reforç
nocturn d’acollida i acompanyament a persones sense llar al pavelló Rafel
Mora durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma com a conseqüència de
la pandèmia pel virus SARS-CoV-2.
25.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 27 de març de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Vila Descans el contracte menor de servei d'acollida i
alimentació de mascotes, durant el període d'alarma pel coronavirus.
26.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 27 de març de 2020 pel qual es va
nomenar la Sra. Antonela Santillán Jaime com a funcionària interina per
ocupar un lloc de treball de treballadora social, pel procediment de màxima
urgència i per cobertura de plaça vacant, per un període màxim de tres mesos.
27.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 29 de març de 2020 pel qual es van
aplicar mesures de confiament de tot el personal que no presti serveis
essencials, entre el dia 30 de març i el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
28.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 31 de març de 2020 pel qual es va
nomenar la Sra. Coral Balés Casaponsa com a funcionària interina per ocupar
un lloc de treball d'educadora social, pel procediment de màxima urgència i per
la substitució transitòria de la titular de la plaça.
29.- Donar compte del decret d’Alcaldia d’1 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Bujons electrotècnics SL el contracte per les obres
d’esmena de defectes en instal·lacions elèctriques i contra incendis al pavelló
Rafel Mora de Figueres
30.- Donar compte del decret d’Alcaldia d’1 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Fundació Privada Altem el contracte de serveis de
bugaderia de les persones sense llar que siguin acollides al dispositiu Rafel
Mora.
31.- Donar compte del decret d’Alcaldia d’1 d’abril de 2020 pel qual va resoldre
incloure com a serveis essencials municipals aquells que resultin inajornables i
urgents relacionats amb la gestió i reparació dels habitatges del Patrimoni
municipal del sòl i l’habitatge.
32.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 2 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Gam España Servicios de Maquinaria SLU el contracte
de serveis pel lloguer d'equip generador de calor de gasoil, dipòsit de
combustible i estufa elèctrica, per situació d'emergència per decret d'alarma,
per calefactar pavelló Rafel Mora.
33.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 2 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Asia Market el contracte de subministrament de material
per a les persones sense llar que siguin acollides al dispositiu Rafel Mora, del
24 de març al 31 de maig.
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34.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2020 pel qual es va
ratificar l’ordre de reducció del servei públic de transport col·lectiu urbà que es
va produir mitjançant ban d’Alcaldia.
35.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 9 d’abril de 2020 pel qual es va
resoldre la suspensió temporal d'ordenances municipals per l'estat d'alarma
COVID-19.
36.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2020 pel qual es van
aprovar els ajuts socials per aliments als beneficiaris que s’especifiquen a la
relació número 5.
37.- Donar compte del decret d'Alcaldia de 21 d'abril de 2020 pel qual es va
resoldre la reducció del servei públic de transport col·lectiu urbà, que es
tornarà a realizar amb la freqüència establerta del 16 al 24 de març.
38.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 21 d’abril de 2020 pel qual es va
resoldre la represa de les sessions ordinària dels òrgans col·legiats i deixar
sense efectes l’avocació de competències de l’alcaldessa presidenta de totes
les competències que havien estat delegades a la Junta de Govern Local
39.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 23 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Suara Serveis SCCL el contracte del servei d’acollida i
acompanyament a persones sense llar al pavelló Rafel Mora durant el període
de vigència de l’Estat d’Alarma com a conseqüència de la pandèmia pel virus
SARS-CoV-2.
40.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa YG Companies Consultores SL el servei de disseny del
pla de reactivació econòmica post COVID-19.
41.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 26 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Pilar Anglada Juncarol – Garum -el contracte de
subministrament de menús per al personal de la Guàrdia Urbana.
42.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2020 pel qual es va
adjudicar a l’empresa Unilaboral Seguretat i Protecció SLU el contracte de
subministrament de mascaretes tèxtils de 2 capes nivell de protecció mínim
FFP2 pel període d'alarma pel coronavirus.
43.- Donar compte del Pla anual de control financer per l'exercici 2020 aprovat
per Intervenció.
44.- Assumptes urgents.
45.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària
L’alcaldessa presidenta
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