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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 per al proper dia 
2 de desembre 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 4 de novembre de 2019. 
2.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 14 de novembre de 
2019. 
3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 29 d'octubre i 25 
de novembre de 2019, ambdós inclosos. 
4.- Donar compte del decret d'Alcaldia de 25 de novembre pel qual es va 
canviar la data del Ple ordinari del mes de gener de 2020. 
5.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 14 de novembre de 2019 pel qual es va 
modificar el nomenament dels representants de l'Ajuntament en l'òrgan 
col·legiat "Consell d'Educació de la ciutat de Figueres". 
6.- Dictamen desfavorable relatiu a aprovar  una moció presentada pel Grup 
municipal de Ciutadans per a la garantia de la seguretat i la convivència 
ciutadana davant l’ocupació il·legal de vivendes. 
7.- Dictamen desfavorable relatiu a aprovar una moció presentada pel Grup 
municipal de Ciutadans per a la implantació d’un “Sistema d’alerta ràpida 
d’emergències” a les empreses de la ciutat. 
8.- Dictamen desfavorable relatiu a aprovar una moció presentada pel Grup 
municipal de Ciutadans per estudiar la implantació de la pistola elèctrica (Tàser) 
al Cos de la Guàrdia Urbana. 
9.- Dictamen relatiu a alliberar crèdit de partides i autoritzar i disposar despesa a 
favor de Fisersa Ecoserveis SA pel mes de desembre en relació de RSU, neteja 
viària i deixalleria i manteniment parcs i jardins. 
10.- Dictamen relatiu a donar el suport del Ple municipal de Figueres a la 
candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 
11.- Dictamen relatiu a modificar l’acord de Ple de data 2 de setembre de 2019 
de nomenament de representants de l’Ajuntament de Figueres en els òrgans 
col·legiats propis de l’Ajuntament i a nomenar nous representants. 
12.- Assumptes urgents. 
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13.- Precs i preguntes. 
     
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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