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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 la Junta de Govern Local el proper 16
d´agost 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 8 d'agost de 2019.
2.- Aprovar un conveni amb Pascual Arts Music SL Unipersonal regulador de la
concessió d’una subvenció directa per a portar a terme l’edició 2019 del Festival
Acústica i Acustiqueta
3.- Proposta relativa a aprovar la relació número 4 d'ajuts a famílies.
4.- Proposta relativa a aprovar la relació número 5 d'ajuts a famílies.
5.- Proposta relativa a concedir al senyor Pere Tapies Carbó una llicència
municipal d'obra major per a canvi d’ús de local a habitatge al carrer Bellaire,
número 8.
6.- Proposta relativa a concedir al senyor Josep Gou Font una llicència municipal
d'obra major per a l'adequació interior d'habitatge al tercer pis existent a l’immoble
situat al carrer Primfilat, número 2, cantonada carrer Peralada.
7.- Proposta relativa a aprovar la 1ª pròrroga del contracte del "Subministrament i
instal·lació d’un sistema informàtic de registre i confecció d’actes d’òrgans
col·legiats (Sala de Plens) i del servei de manteniment i actualització del sistema
instal·lat".
8.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació de les obres de la
segona fase del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.
9.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa Excavaciones y Pinturas, SAU-EPSA,
el contracte d’obres "Adequació de l’accessibilitat d’un tram del carrer Sant
Llàtzer".
10.- Assumptes Urgents
11.- Precs i preguntes
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària accidental

L’alcaldessa presidenta
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