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PLE2021000011

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:
CONVOCAR sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el proper 6 de setembre
de 2021 a les 17:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que
s'indiquen a continuació:

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

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2021.
2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 21 de juliol i 31
d’agost de 2021, ambdós inclosos.
3.- Donar compte del decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2021 pel qual es va
resoldre delegar les funcions d’Alcaldia durant els dies 27 de juliol a 24 d’agost
de 2021, ambdós inclosos.
4.- Dictamen relatiu a prendre en consideració i aprovar inicialment la Memòria
justificativa de la conveniència, oportunitat i concurrència de l’interès públic en
la realització del servei d’atenció domiciliària de forma directa mitjançant
societat mercantil de titularitat local.
5.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per
suplement de crèdit per tal de complementar la partida de neteja viària
(X2021027899).
6.- Dictamen relatiu a requerir a Fisersa Ecoserveis SA perquè continuï
prestant els serveis que constitueixen el seu objecte social, llevat del servei de
conservació i manteniment dels espais verds públics i el d’enllumenat, més
enllà del dia 2 d'octubre de 2021.
7.- Dictamen relatiu a aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima
de Figueres PAESC.
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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