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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   la Junta de Govern Local el proper 18 d´abril de 2019 a 
les 14:00 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 12 d'abril de 2019. 
2.- Proposta relativa a aprovar la classificació de les proposicions presentades en 
la licitació del contracte d'obres de millora de la senyalització d'aparcaments i AVE 
Figueres Vilafant. 
3.- Proposta relativa a aprovar la classificació de les proposicions presentades en 
la licitació del contracte d'obres de <Rehabililtació de la Casa Natal de Salvador 
Dalí, Fase 1> 
4.- Proposta relativa a aprovar diversos convenis per a la cessió temporal en règim 
de comodat de diverses peces amb destí a l’exposició “El País dels cuiners. De ca 
la Teta al Bulli” del Museu de l’Empordà. 
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació 
ConArte Internacional regulador d’una subvenció directa pel projecte “Planters” 
durant l’any 2019. 
6.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del contracte dels 
"Serveis d’intervenció educativa per a la dinamització dels espais municipals 
d’estudi com a espai de reforç escolar", a l’empresa Anncon Lleure i Oci, S.L. 
7.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del contracte del  
"subministrament pel sistema d’arrendament de 9 equips multifunció amb 
destinació a l’Ajuntament de Figueres", adjudicat a la UTE Ricoh España, SLU – 
Sistemas Digitales de Catalunya, SL 
8.1.- Dictamen relatiu a aprovar l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal d’acollir una 
estudiant. 
9.- Assumptes urgents 
10.- Precs i preguntes 
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcalde president 
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