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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 17 
d´octubre 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 10 d'octubre de 2019. 
2.- Rectificació de l'error de transcripció de l'acta de la Junta de Govern Local de 
16 d'agost de 2019 per omissió dels acords  4, 5 i 6 del punt número 8. 
3.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa MOTONATURA SL el contracte de 
"Subministrament d’un vehicle polivalent". 
4.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb Càritas Diocesana de Girona 
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el projecte 
“Centre de Distribució d’Aliments de Figueres” durant el 2019. 
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb Caritas Diocesana de Girona 
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el projecte 
“foment de mesures d'allotjament temporal per a persones en situació d'exclusió 
residencial" durant el 2019 i el protocol tècnic. 
6.- Proposta relativa a prorrogar 2,5 anys el contracte amb ADIF - Alta Velocidad 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)  pel lloguer d'un espai a l'estació 
de tren d'alta velocitat de Figueres-Vilafant per a ubicar-hi una oficina d'informació 
turística. 
7.- Assumptes Urgents 
8.- Precs i preguntes 
 
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària accidental L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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