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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: 
 
Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple el proper 4 d´abril de 2019 a les 
18:00 hores a la Sala de Ple per tractar els assumptes que s'indiquen a 
continuació. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de març de 2019. 
 
2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia emesos entre els dies 4 i 31 de març 
de 2019, ambdós inclosos. 
 
3.- Donar compte de l'informe emès pel Lletrat de l'Ajuntament sobre algunes 
de les Sentències judicials que han tingut entrada en aquest Ajuntament des 
del 13 de juliol de 2016 fins el 12 de febrer de 2019. 
 
4.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2019 pel qual es va 
aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 
econòmic de 2018, juntament amb els informes de la Intervenció Municipal 
següents:  
- Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.  
- Informe preceptiu sobre el compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i regla de la despesa derivat de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2018.  
- Informe preceptiu relatiu a les resolucions adoptades per  l’Alcaldia/Regidor 
delegat/Junta de govern local, contràries a les objeccions efectuades per la 
intervenció municipal, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels 
informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels 
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2018. 
 
5.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Document Unic de Protecció Civil 
Municipal del municipi de Figueres (DUPROCIM). 
 
6.- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics relatius als cursos dins el 
programa d’acció social previstos enguany al Museu de l’Empordà. 
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7.- Dictamen relatiu a aprovar el Pla local d’inclusió social de l’Ajuntament de 
Figueres pel període 2019-2022. 
 
8.- Dictamen relatiu aprovar els Plans de Gestió 2019 de Fisersa Ecoserveis, 
SA pel període comprès entre l’ 1 de gener de 2019 a l'1 d’ octubre de 2019. 
 
9.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 
MCRE2019000011 (X2019006904). 
 
10.- Dictamen relatiu a aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a la 
Pròrroga per l’any 2018 del Programa Treball i Formació. 
 
11.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota íntegra de 
l’impost sobre béns immoblesals propietaris d'immobles destinats a la borsa de 
lloguer social. 
 
12.- Dictamen relatiu a sol·licitar l'ampliació de l'àmbit del municipi turístic de 
Figueres a tota la ciutat. 
 
13.- Assumptes urgents. 
 
14.- Precs i preguntes. 
     
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcalde president 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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