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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 19 
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 12 de setembre de 2019. 
2.- Proposta relativa a aprovar la classificació de les ofertes presentades a la 
licitació del <Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la 
contractació d’una caldera de biomassa i xarxa de distribució a l’escola Anicet de 
Pagès del municipi de Figueres>. 
3.- Proposta relativa a aprovar el Plec de clàusules administratives del Contracte 
de les obres del projecte "pressupostos participats 2017. Actuacions a la zona est i 
sud". 
4.- 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, 
5.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del contracte del 
<Subministrament d’armilles antibales per a la Guàrdia Urbana>, a l’empresa 
Sagres, S.L. 
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Veïns, Comerciants i Professionals del Parc de l'Estació i Rodalies de Figueres per 
a la celebració del Concurs de Música Jove Joan Trayter. 
7.- Proposta relativa a concedir a la senyora Mercè Fina Rodeja una llicència 
municipal d'obra major per a rehabilitació de coberta a l’immoble situat al carrer 
Peralada, número 20. 
8.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Blay Investissements, SL, una llicència 
municipal d'obra major  per a enderroc de l’immoble situat a la plaça del Sol, 
número 4. 
9.- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics relatius a la programació d’octubre 
a desembre de 2019 al Centre Cívic Creu de la Mà i al Centre Cívic Joaquim Xirau. 
10.- Assumptes Urgents 
11.- Precs i preguntes 
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Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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