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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 5 
de setembre 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 29 d'agost de 2019. 
2.- Proposta relativa a concedir una modificació de la llicència d’obra major 
sol·licitada per l’entitat Nova Cadieisa per arranjament de planta baixa i 
recuperació d’elements ornamentals a l’edifici situat a la Rambla, número 28 
cantonada carrer Sant Pau, número 1. 
3.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Nova Cadieisa SA una llicència 
municipal d’obra major  per enderroc d’un edifici per a la substitució immediata 
al carrer Sant Pau, número 4. 
4.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Nova Cadieisa, SA una llicència 
municipal d'obra major per rehabilitació i ampliació d’un edifici plurifamiliar al 
carrer Sant Pau, número 4-6. 
5.- Proposta relativa a concedir una modificació de la llicència d’obra major 
sol·licitada pel senyor Sergio Zazo Martínez per a reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar al carrer Romans, número 19. 
6.- Proposta relativa a concedir a la senyora Júlia Carrasco Teixidor una 
llicència municipal d'obra major per a construcció d’un edifici plurifamiliar amb 
dos habitatges al carrer Sant Antoni, número 17. 
7.- Proposta relativa a concedir a la senyora Dolors Duch Ciurana una llicència 
municipal d’obra major per reforma i ampliació de dos edificis d’habitatges i 
local al carrer Nou, número 33-35. 
8.- Proposta relativa a concedir a la senyora Victória Fernández Gabarre una 
llicència d’obra major per a l’acabament de la construcció d’un panteó al 
cementiri municipal, departament 6, parcel·la 10. 
9.-  Proposta relativa a aprovar la tercera i última pròrroga del contracte del 
servei de “Manteniment preventiu i correctiu dels equips reguladors i centre de 
control del sistema de gestió del trànsit i de les pilones de control d’accés i el 
seu centre de control de la ciutat de Figueres”. 
10.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació 
Franz Schubert  per la celebració de la Schubertíada 2019. 
11.- Proposta relativa a aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a 
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la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles necessitats de llocs 
de treball d’auxiliar d’administració general. 
12.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació relatiu al “Servei de 
manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i àrees de salut de la ciutat 
Figueres “. 
13.- Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte denominat “Projecte 
pressupostos participats 2017. Actuacions a la zona Nord “. 
14.- Dictamen relatiu a  aprovar els preus públics per a la Mostra del Vi de 
l’Empordà 2019. 
15.- Dictamen  relatiu a aprovar els preus públics relatius a la programació de 
setembre a desembre de 2019 al Teatre El Jardí, Sala La Cate i Auditori 
Caputxins. 
16.- Dictamen relatiu a concedir a la Comunitat de Propietaris Edifici Pasteur 2 
una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per les obres de neteja i reparació de les peces dels 
balcons a l'immoble del carrer Dr Pasteur, 2. 
17.- Assumptes urgents. 
18.- Precs i preguntes. 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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