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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 2 de setembre 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 ordinària del dia 29 de juliol de 2019. 
2.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 23 de juliol i 27 
d'agost de 2019, ambdós inclosos. 
3.- Dictamen desfavorable relatiu a aprovar la moció presentada pel grup 
municipal de Ciutadans (C’s) per la posada en funcionament d’una auditoria 
integral de l’Ajuntament de Figueres. 
4.- Dictamen relatiu a desafectar del domini públic i declarar com a béns no 
utilitzables diversos dispositius mòbils i ipads. 
5.- Dictamen relatiu a aprovar  provisionalment la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de Figueres, en l’àmbit de la unitat d’actuació 
Interdiesel. 
6.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit 
extraordinari per tal de crear una subvenció nominativa per l’Associació de 
Mares i Pares de l’Institut Cendrassos. 
7.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per crear 
una partida nova per al concepte “Associació Catalana per a la divulgació 
científica”. 
8.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per 
transferència de crèdit extraordinari entre partides del Servei de Cultura, de 
Consorci de Normalització Lingüística a Funcionament Cultura. 
9.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari entre partides del Servei de Cultura, d’Amics dels Gegants a 
Desplaçaments Mediterrània Dansa – Errenteria. 
10.- Dictamen relatiu a inadmetre una reclamació presentada i a aprovar 
definitivament la modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari X2019017681. 
11.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per 
transferència de crèdit entre partides del Servei de Cultura, d’Amics dels 
Gegants i Adifolk a Funcionament Cultura. 
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12.- Dictamen relatiu a desistir del contracte d’alta direcció entre el Sr. Jordi 
Cabot Duxans i l’Ajuntament de Figueres, amb efectes al complir-se 3 mesos 
de la notificació del desistiment 
13.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de les 
prestacions patrimonials públiques no tributàries derivades de la prestació dels 
serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i de recollida de 
residus, deixalleria, tractament i eliminació d'aquests que han de regir a partir 
del dia 1 de gener de 2020. 
14.- Dictamen relatiu a acordar la dissolució del Consorci Urbanístic de les 
Àrees residencials estratègiques Horta Capallera-Cendrassos Nord i Carretera 
de Llers. 
15.- Dictamen relatiu a requerir Fisersa Ecoserveis, SA perquè continuï 
prestant els serveis que constitueixen el seu objecte social més enllà del dia 2 
d’octubre de 2019. 
16.- Dictamen relatiu a nomenar representants de l’Ajuntament en òrgans 
col·legiats propis. 
17.- Proposta relativa a donar-se per assabentat de la renúncia com a regidor 
presentada pel senyor Antonio Pérez Márquez. 
18.- Assumptes urgents. 
19.- Precs i preguntes. 
     
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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