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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 29 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.- Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Miquel Fernández 
García. 
 
2.- Aprovació de l'acta del Ple de l'Ajuntament extraordinari del dia 15 de juny 
de 2019. 
 
3.- Aprovació de l'acta del Ple de l'Ajuntament extraordinari del dia 8 de juliol 
de 2019. 
 
4.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinari del dia 12 de juliol 
de 2019. 
 
5.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinari i urgent del dia 15 
de juliol de 2019. 
 
6.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 6 de maig i 22 
de juliol de 2019, ambdós inclosos. 
 
7.- Ratificació del decret d’Alcaldia de 19 de juliol de 2019 pel qual es va 
resoldre remetre al Tribunal Català de Recursos Contractuals de Catalunya 
l’expedient de contractació del “Servei de recollida de residus sòlids urbans, 
serveis de neteja viària i deixalleria municipal” i l’informe de l’òrgan de 
Contractació per a cadascun dels tres recursos especials interposats. 
 
8.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de la plantilla de 
personal i la modificació de la relació de llocs de treball per la creació de dos 
places de personal eventual i amortització de les existents. 
 
9.- Dictamen relatiu a modificar la Base dotzena de les Bases d’Execució del 
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Pressupost de 2019. 
 
10.- Asumptes urgents. 
 
11.- Precs i preguntes. 
     
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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