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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 règim 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 14
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 7 de novembre de 2019.
2.- Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 4 de novembre de 2019 pel qual
s'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir un estudiant de Grau en Turisme.
3.- Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 4 de novembre de 2019 pel qual
s'aprova l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Barcelona, Facultat de Geografia i Història, per tal d'acollir una estudiant de Màster
d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.
4.- Proposta relativa a desestimar les al•legacions presentades per Excavaciones
Ampurdan, SL, i a imposar una penalitat per incompliment del termini d'execució
del contracte de les obres del "Projecte de reurbanització de la plaça de
l’Escorxador. Projecte de l’accessibilitat i millora de la pavimentació".
5.- Proposta relativa a desestimar les al•legacions presentades per Excavaciones
Ampurdan 2000, SL, i a imposar una penalitat per incompliment del termini
d'execució del contracte de les obres del "Projecte d’adequació de l’itinerari de
vianants entre la plaça El•líptica i la plaça de l’Escorxador, fase 1B, plaça
Tarradellas".
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’Associació de
Veïns Rally Sud per al Concurs de narrativa fantàstica, edició de l’any 2019.
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’Associació
Catalana per a la Difusió Científica per a l’organització de l’edició 2019 de la
jornada “Science needs nou”.
8.- Proposta relativa a concedir subvencions a les entitats de la ciutat que
organitzen activitats extraescolars que fomenten els objectius del Pla Educatiu
d’Entorn.
9.- Proposta relativa a aprovar un ajut social a alumnes de l'escola Pous i Pagès
en concepte de llibres i/o material curricular.
10.- Proposta relativa a concedir ajuts per a l’adquisició d’abonaments mensuals
en trens regionals i de mitja distància per a estudiants universitaris.
11.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb la Fundació
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privada Escola Sant Vicenç de Paül per al projecte Ksameu de serveis d’atenció
diürna per adolescents en situació de risc.
12.- Proposta relativa a concedir a l'entitat Ofisantec, SL, una llicència municipal
d'obra major per a la construcció de sis habitatges unifamiliars adossats al carrer
Miquel Ayats, número 1-7-13 de Vilatenim.
13.- Proposta relativa a concedir a la senyora Montserrat Mauné Roca una llicència
municipal d'obra major per a la reforma puntual de dintell de garatge al carrer
Balmes, número 47.
14.- Assumptes urgents
15.- Precs i preguntes
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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