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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 extraordinària de Ple de l’Ajuntament el proper 8 
de juliol 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.- Donar compte de l'informe d'Alcaldia de 3 de juliol de 2019 relatiu a la 
constitució dels grups municipals. 
 
2.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 3 de juliol de 2019 pel qual es va 
constituir la Junta de Govern Local, el nomenament dels seus integrants i la 
periodicitat de les sessions. 
 
3.- Donar compte del decret d'Alcaldia de 3 de juliol de 2019 pel qual es van 
delegar atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
4.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 3 de juliol de 2019 pel qual es van 
nomenar el Vicealcalde i els Tinent d’Alcalde d’entre els membres de la Junta 
de Govern Local. 
 
5.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 3 de juliol de 2019 pel qual es va 
constituir el cartipàs municipal i es van efectuar delegacions genèriques a favor 
de membres de la Junta de Govern Local i específiques a altres Regidors del 
Govern. 
 
6.- Proposta relativa a fixar la periodicitat de les sessions del Ple de 
l'Ajuntament. 
 
7.- Proposta relativa a crear la Comissió Informativa General i fixar la 
periodicitat de les sessions. 
 
8.- Proposta relativa a les retribucions, dedicacions, assistències i 
indemnitzacions dels membres Corporatius de l’Ajuntament de Figueres,i les 
dotacions econòmiques als grups polítics municipals. 
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9.- Proposta relativa a la fixació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual de l’Ajuntament de Figueres per a la legislatura 2019-2013. 
 
10.- Proposta a donar-se per assabentat de la renúncia presentada pel regidor 
senyor Ramon Cos Teixidó. 
     
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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