4c53c79b-a924-41de-803a-ec63eaedb17d

JGL2019000027

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 la Junta de Govern Local el proper 25
de juliol de 2019 a les 12:00 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 18 de juliol de 2019.
2.- Ratificació del decret de l'Alcaldia de 16 de maig de 2019 pel qual s'aprova la
modificació del projecte i pressupost de la sol·licitud de la subvenció del programa
de suport a projectes de promoció agroalimentària de la Diputació de Girona
3.- Ratificació del decret de l'Alcaldia de 21 de maig de 2019 pel qual s'aprova
l'addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a la
realització de programes de formació i inserció en la modalitat pla de transició al
treball (PTT),
4.- Proposta relativa aprovar la classificació de les proposicions presentades en la
licitació del "Contracte d’adequació de l’accessibilitat d’un tram del carrer Sant
Llàtzer".
5.- Proposta relativa a imposar a Excaserva, SL, una penalitat per demora en el
termini d'execució de les obres de reurbanització del carrer Barceloneta.
6.- Proposta relativa a imposar a DESBEXPORT SL, unes penalitats per
incompliment del contracte del servei de retirada, transport, dipòsit, adquisició i
eliminació de vehicles abandonats a la via pública i retirats per iniciativa municipal
7.- Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte denominat "Reforma i
adequació a la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis i seguretat
i accessibilitat de la piscina municipal de Figueres".
8.- Proposta relativa a aprovar inicialment el "Projecte d’adequació a la normativa
vigent en matèria de seguretat contra incendis i seguretat i accessibilitat del
pavelló poliesportiu de Figueres ".
9.- Proposta relativa a prorrogar el contracte del servei de mediació
d’assegurances de l’Ajuntament de Figueres adjudicat al licitador la UTE Godoy i
Associats Corredoria d’Assegurances, SL & Ferrer i Ojeda Asociados, Correduría
de Seguros, SL,
10.- Assumptes urgents
11.- Precs i preguntes
Figueres, el dia que signem aquest document
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