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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 del Ple de l’Ajuntament el proper dilluns 
dia 7 d´octubre 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 2 de setembre de 2019. 
2.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 de setembre de 
2019. 
3.- Presa de possessió del càrrec de Regidora de la senyora Elisabet Guillén 
Verdejo. 
4.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 28 d'agost i 1 
d'octubre de 2019, ambdós inclosos. 
5.- Dictamen relatiu a atorgar la Medalla al Mèrit Esportiu, en la categoria de 
plata, a José Miranda Mateo. 
6.- Dictamen relatiu a nomenar Ramon Pujolboira Fill Adoptiu de la Ciutat, a 
títol pòstum. 
7.- Dictamen relatiu a atorgar la Fulla de Figuera de Plata a Pilar Heras Trias, a 
títol pòstum. 
8.- Dictamen relatiu a atorgar la distinció de Ciutadà d’Honor a Josep Quer 
Agustí. 
9.- Dictamen relatiu a  atorgar la Fulla de Figuera de Plata a Grup 
d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat. 
10.- Dictamen relatiu a concedir al Sr. Pere Casellas Borrell, regidor delegat 
dels serveis dels serveis d'Acció Cívica i Barris, amb dedicació parcial, la 
declaració de compatibilitat per a exercir l’activitat privada d'advocacia. 
11.- Dictamen relatiu a concedir a la Sra. Sònia Trilla Bevià, regidora delegada 
dels serveis d’Organització, Estadística, Contractació; Recursos Humans i 
Medi Ambient, amb dedicació exclusiva, la declaració de compatibilitat per a 
exercir l’activitat privada d'advocacia. 
12.- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2020. 
13.- Dictamen relatiu a adherir-se a la  Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona per al període 2020-2023 i acceptar les 
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condicions establertes en les bases i a la convocatòria. 
14.- Dictamen relatiu a ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació 
d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques 
gironines”, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 
2019. 
15.- Dictamen relatiu a desistir de la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de 
Figueres de modificació de l'àmbit del municipi turístic. 
16.- Dictamen relatiu a aprovar de manera inicial uns documents de seguretat 
per a la protecció de dades. 
17.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari per enderroc de vestidors vinculat a expedient X2019021557. 
18.- Asumptes 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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