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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 7 de 
novembre 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 31 d'octubre de 2019. 
2.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa OSG Serveis Grup, SLU, el contracte 
de les obres "Projecte pressupostos participats 2017. Actuacions a la zona est i 
sud", Lot 1: Actuació 1: Carrer Nou de Vilatenim. Actuació 3: Plaça Creu de la Mà. 
3.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa OSG Serveis Grup, SLU,  el contracte 
de les obres "Projecte pressupostos participats 2017. Actuacions a la zona est i 
sud", Lot 2: Actuació 2: Plaça de l’Estació. Actuació 4: Carril bici de l’Olivar Gran. 
4.- Proposta relativa a desestimar les al.legacions presentades i a imposar una 
penalitat per incompliment del termini d'execució del contracte de les obres de 
reurbanització del Carrer Peralada (entre el Carrer Ample i Rec Arnau). 
5.- Proposta relativa a desestimar les al.legacions presentades i a imposar una 
penalitat per incompliment del termini d'execució del contracte de les obres de 
reurbanització del Carrer de la Jonquera. 
6.- Proposta relativa a disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Figueres a l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) i a contractar l’empresa adjudicatària, Romauto Grup Concesionaris, SL, 
d'un vehicle tipus furgoneta elèctrica de la marca NISSAN. 
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb la Fundació Ferran 
Sunyer i Balaguer per l’organització del Dissabte de les Matemàtiques a l’Alt 
Empordà (DITMAE) 2019. 
8.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’escola Anicet de 
Pagès  per les activitats extraescolars del curs 2018/2019. 
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’escola Pous i 
Pagès per les activitats extraescolars del curs 2018/2019. 
10.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’Associació UAP 
Eduquem per la Pau per la celebració de la Cantata per la Pau UAP20!. 
11.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb el Centre 
Associat de Girona de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) per 
al manteniment de l’aula d’extensió universitària de Figueres durant l’any 2019. 
12.- Proposta relativa a aprovar l'acord per al desplegament del Servei d’Atenció 
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Integral Local per a les persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i 
l'Ajuntament de Figueres” durant el 2019. 
13.- Proposta relativa a aprovar la relació núm. 9 d'ajut social a les famílies. 
14.- Proposta relativa a atorgar al senyor Pere Horts Font una llicència urbanística 
de parcel•lació/segregació de finca emplaçada a la Via Làctia- carretera de Llançà 
de Figueres. 
15.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Gestibrallo, SL, una llicència municipal 
d'obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar situat al carrer Santa 
Llogaia, número 57. 
16.- Proposta relativa a concedir a l'entitat Els Masclans, SL, una llicència 
municipal d'obra major per a enderroc de dos edificis de planta baixa entre 
mitgeres al carrer Sant Pau, número 163-165. 
17.- Proposta relativa a concedir al senyor Alberto Medinilla Cintado una llicència 
municipal d'obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al 
carrer Duana, número 50. 
18.- Assumptes Urgents 
19.- Precs i preguntes 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 


		2019-11-06T14:07:38+0100
	CPISR-1 C CRISTINA POU MOLINET - 06/11/2019 14:07:38


		2019-11-06T14:28:18+0100
	Agnès Lladó Saus - DNI 40451585J (SIG) - 06/11/2019 14:28:18




