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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 el proper 12 de juliol de 
2019 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que 
s'indiquen a continuació. 
 
  ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Donar compte del Pla anual de Control Financer 2019. 
 
2.- Proposta relativa a ratificar la inclusió dels punts  3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de 
l'ordre del dia del Ple. 
 
3.- Proposta relativa a fixar les dues festes locals per a l’any 2020. 
 
4.- Proposta relativa a aprovar el Reglament regulador de la dotació 
econòmica que els grups municipals reben a càrrec del pressupost de 
l'Ajuntament de Figueres. 
 
5.- Proposta relativa a aprovar inicialment una modificació per crèdit 
extraordinari per al projecte Dissabte matemàtiques de la Fundació Ferran 
Sunyer i Balaguer (X2019017492). 
 
6.- Proposta relativa a aprovar inicialment una modificació per crèdit 
extraordinari per tal de dotar de consignació pressupostària l'aplicació de 
subvenció per l'arranjament i millora d'espais de titularitat privada d'ús públic 
(X2019017220). 
 
7.- Proposta relativa a aprovar inicialment una modificació per suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari relatives al capítol 1 (X2019017681). 
 
8.- Proposta relativa a aprovar inicialment una modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari relativa als Ajuts a Projectes de Cooperació (X2019017333). 
 
9.- Proposta relativa a aprovar inicialment la modificació de la Disposició 
transitòria segona de l’Ordenança reguladora del règim d’autorització 
administrativa per a l’ocupació de la via pública vinculada a establiments 
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comercials. 
     
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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