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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 del Ple de l’Ajuntament el proper 17
de març de 2021 a les 08:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes
que s'indiquen més avall.
Segon.- Aquesta sessió tindrà lloc de manera telemàtica, d'acord amb el que
preveuen els articles 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020,
de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, per preservar les mesures de distanciament
personal exigides per les autoritats sanitàries arran de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2021 pel qual es va
aprovar la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici
econòmic de 2020.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- Donar compte de l'informe anual sobre les resolucions adoptades per
l'alcaldessa contràries a les objeccions efectuades, així com del resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos i dels expedients en
què s’ha produït omissió de la funció interventora en relació a l’exercici 2020.
3.- Donar compte dels resultats obtinguts del control realitzat en l’exercici 2020
dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
4.- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el canvi de forma de gestió del
servei de manteniment de l’enllumenat públic municipal.
5.- Dictamen relatiu a encarregar la prestació del servei de manteniment i
conservació de l’enllumenat públic a Figueres de Serveis, SA.
6.- Dictamen relatiu a aprovar una modificació de la relació de llocs de treball
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d’aquest Ajuntament.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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