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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 26 de juny 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 19 de juny de
2017, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a adherir-se al contracte derivat de l'Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al
31 de desembre de 2017.

3.

Proposta relativa a aprovar la <Memòria valorada reparació de les parts
del paviment del carrer Canigó que estan malmeses, dotació d’elements
de mobiliari urbà i substitució de lluminàries per millora de l’eficiència
energètica als accessos a la Plaça Gala- Salvador Dalí>.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ
4.

Proposta relativa a aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació agregada del “Contracte mixt
de subministrament i instal·lació, de l’enllumenat exterior i interior per als
municipis d’Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cassà de la Selva,
Figueres i Fornells de la Selva, mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació", en la part del text que correspon a la
<Millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de l’escola Anicet de
Pagès>.

5.

Assumptes urgents.

6.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
23/06/2017 13:05:21
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Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Manuel Toro
Coll, Núria Galimany Granés, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi
Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Antoni García Quesada, Pere Casellas
Borrell, Alfons Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero, Maria Àngels
Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez
Márquez, Òscar Vergés Moreno i Diego Borrego Torres 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.

