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ORDRE DEL DIA 
 

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 9 de maig de 2019 a 
les 17:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a 
continuació. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 1 d'abril de 2019. 
2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 d'abril de 2019. 
3.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 29 d'abril de 2019. 
4.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 1 d'abril i 2 de 
maig de 2019, ambdós inclosos. 
5.- 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 febrer al 5 de maig de 2019, ambdós inclosos. 
6.- 

pel Ple de 7 de març de 2019 referent a la contractació del servei de neteja de 
vidres i dependències de titularitat municipal. 
7.- Donar compte del decret d'Alcaldia de 10 d'abril de 2019 pel qual es va 
canviar la data del Ple ordinari del mes de maig de 2019. 
8.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2019 pel qual es va 
resoldre comparèixer al tràmit d'audiència amb motiu de l'aprovació inicial del 
POUM de Vilafant. 
9.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 29 d'abril pel qual es va sol·licitar a la 
Diputació de Girona una subvenció per a cofinançar el projecte 
BICITRANSCAT. 
10.- 
resoldre aprovar la memòria tècnica i sol·licitar la subvenció del programa de 
suport a projectes de promoció agroalimentària per part de la Diputació de 
Girona. 
11.- Dictamen relatiu a aprovar el resum numèric del Padró municipal 

 
12.- 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de territori i 
Sostenibilitat, i la Diputació de Girona, en relació amb el projecte de 
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-31, entre Vilamalla i 
Figueres. 
13.- Dictamen relatiu a iniciar els tràmits necessaris per un possible expedient 

 
14.- Dictamen relatiu  a adjudicar a la UTE Romero Polo-Valoriza el contracte 

unicipal de residus sòlids urbans, els serveis de neteja viària i 
 

15.- 
 

16.- Dictamen relatiu a aprovar el compromís de despesa amb caràcter 
plurianual per als exercicis 2019. 2010 i 2021 de la partida 
19.502.34200.62200 Pavelló municipal. 
17.- Dictamen relatiu a aprovar la plurianualitat de la despesa per als exercicis 
2019 i 2020 del projecte Centre Formació i Innovació Ferran Sunyer. 
18.- 

 
19.- Dictamen relatiu a aprovar una modificació de crèdit per suplement de 
crèdit que té per objecte dotar de consignació la partida d'inversions en edificis 
municipals generals que ha de finançar la Fase 1 de les obres a l'antiga oficina 
de turisme per a encabir-hi la seu de la DO. 
20.- 
X2019008451 relatiu a crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (factures 
2018 i anteriors). 
21.- Dictamen relatiu a aprovar  el document anomenat Pla Local d'Infància i 
Adolescència. Figueres 2019 2023. 
22.- Assumptes urgents 
23.- Precs i preguntes 
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària alcalde president 
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