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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 Ordinària de Junta de Govern Local el proper 24 
de maig de 2019 a les 13:00 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 17 de maig de 2019. 
2.- Proposta relativa a la inclusió del punt número 3 a l'ordre del dia de la Junta 
de Govern Local de 24 de maig de 2019. 
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb el Casino 
Menestral Figuerenc per  l’organització del 72è concurs de colles sardanistes 
de Figueres. 
4.- Proposta relativa a aprovar un conveni per la Fundació Privada per a la 
Promoció dels Oficis 2019 
5.- Aprovar el conveni amb l’Associació Moviment de renovació pedagògica de 
l’Alt Empordà regulador de l’atorgament d’una subvenció directa pel programa 
d’activitats de l’entitat durant el 2019. 
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb  Joventuts Musicals de 
Figueres per a l’organització de l’activitat anomenada “Cantània 2019”. 
7.- Proposta relativa a comprar al senyor Miguel Angel Bueno Sergio la finca 
registral 29443 a la zona de les Basses del Terrisser. 
8.- Proposta relativa a aprovar el document un conveni amb el Casino 
Menestral Figuerenc per l’organització de l’esdeveniment “Fira 1 de maig”. 
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb  l’Associació Agitart regulador 
d’una subvenció directa concedida per a la celebració de la sisena edició del 
Festival Agitart-Figueres es Mou. 
10.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu regulador de l’organització de l’activitat Liceu a la Fresca. 
11.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Agrupació 
Estimem el 600 i Motor Antic per la celebració de la rua de Seat 600 i vehicles 
antics de les Fires i Festes de la Santa Creu 2019. 
12.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Colla 
Castellera de Figueres per l’organització dels actes de l’entitat en el marc de 
les Fires i Festes de Santa Creu 2019. 
13.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació Intermedia 
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el 
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projecte “Enganxa’t i Renova’t. Accions per treballar habilitats bàsiques i 
d’inclusió social de la comunitat gitana de Figueres”. 
14.- Proposta relativa a aprovar un conveni entre amb l'entitat Vincle, 
Associació per a la recerca i l'acció social, regulador de la concessió d’una 
subvenció directa per a portar a terme el projecte “Programa d'intervenció 
socioeducativa al barri de Sant Joan de Figueres". 
15.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació Pere Closa 
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme un 
projecte de promoció escolar amb la població d’ètnia gitana resident a 
Figueres. 
16.- Proposta relativa a concedir a la senyora Mercè Majoral Folch una 
modificació de la llicència d’obra major en curs d’execució per a l’acabament 
de la segona fase de la rehabilitació de l’edifici amb quatre habitatges situat al 
carrer Besalú, número 9 
17.- Proposta relativa a concedir al senyor Marc Charles Vogel una llicència 
municipal d'obra major per a reforma d’un habitatge unifamiliar al carrer Torras 
i Bages, número 12. 
18.- Proposta relativa a concedir a l’entitat General Optica SA una llicència 
municipal d'obra major per a reforma interior de local per implantació d’una 
òptica a l’immoble situat al carrer Joan Maragall, número 9. 
19.- Proposta relativa a aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a 
la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general per 
cobrir possibles necessitats de caràcter temporal i/o vacants. 
20.- Proposta relativa a deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 22 de febrer de 2019 relatiu a aprovar l’acord de classificació del 
contracte per al “Subministrament, d’un vehicle de manteniment polivalent”. 
21.- Proposta relativa a rectificar diversos errors material de l’acord 
d’adjudicació del contracte de les obres de millora de la pista esportiva de 
l’Horta Capallera. 
22.- Proposta relativa a aprovar la classificació de les proposicions 
presentades al licitació del contracte de “Subministrament, fabricació i 
muntatge de butaques per al Teatre el Jardí de Figueres”. 
23.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació de les obres 
d’adequació de l’accessiblitat, millora del drenatge i de la pavimentació dels 
carrers Damàs Calvet i Cusí i Fortunet. 
24.- Proposta relativa a aprovar definitivament la modificació del sistema de 
reparcel·lació o d’actuació per a l’execució del polígon d’actuació delimitat per 
la modificació puntual núm. 28 del Pla general d’ordenació urbana de Figueres 
de les cases dels americans i habitatges dels militars. 
25.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació de les obres 
d’adequació de l’accessibilitat d’un tram del carrer Sant Llàtzer. 
26.- Proposta relativa a iniciar l’expedient per a la ocupació directa de les 
porcions d’unes finques que es troben incloses al sector del sòl urbanitzable 
delimitat, amb pla parcial aprovat i vigent denominat sector Hotel Ronda. 
27.- Proposta relativa a sol·licitar i aprovar una pròrroga amb la Societat estatal 
Correos y Telégrafos SA per a la prestació de serveis postals i telègrafs. 
28.- Assumptes urgents. 
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29.- Precs i preguntes. 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcalde president 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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