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CONVOCATÒRIA
Es convoca els components de la Junta de Govern Local a la sessió ordinària
que es realitzarà a la Casa de la Vila el dilluns dia 30 de gener de 2017 a les
catorze hores en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, una hora
després, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 23 de gener de
2017, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a la
Llar d’infants Els Pins de Figueres”.

3.

Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte executiu. Desviament del col·lector d’entrada
a l’EDAR i una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora
de l’EDAR de Figueres”.

4.

Proposta relativa a acceptar la renúncia de l'entitat Maestros C. Baudry SL
a la llicència d'obres concedida per a la reforma d'un local comercial per a
joieria a la Rambla, 13 baixos 2.

5.

Proposta relativa a concedir a l'entitat Endesa Distribución Elèctrica SLU
una llicència municipal d'obres per a solucionar la problemàtica acústica de
la subestació de Figueres al carrer Ponent i Navata.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ
6.

Proposta relativa a aprovar la modificació del contracte del "Projecte de
modificació del projecte d’urbanització del carrer Joan Arderius".

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE SERVEIS URBANS I QUALITAT URBANA
7.

Proposta relativa a aprovar la 2a pròrroga del contracte de "Serveis de
manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut de
Figueres".

DELEGACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ
8.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació
Princesa de Girona i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer per a
l'organització d'una jornada dedicada a la promoció de les matemàtiques.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
9.

Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Lletres, per tal d'acollir
una estudiant de Grau en Comunicació Cultural.

10. Assumptes urgents.
11. Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Agnès Lladó
Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís
Armengol Subirós, Antoni García Quesa,Maria Àgels Olmedo Delestal, Diego
Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez i Òscar Vergés
Moreno ho és únicament a efectes informatius i no de convocatòria per assistir
a la sessió de la Junta de Govern Local de la qual no en formen part i a la
sessió de la qual no estan autoritzats per assistir-hi segons l'article 59.2 del
Reglament orgànic municipal.

