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JGL2019000044

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 21
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 14 de novembre de 2019.
2.- Proposta relativa aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte
“Segona Fase de l’adequació de l’antiga oficina d’informació com a seu de la DO
Empordà”.
3.- Proposta relativa a aprovar l'ajut social per a l'adquisició de llibres i/o material
curricular i/o pagament de quotes de socialització escola Anicet de Pagès.
4.- Proposta relativa a aprovar l'ajut social per a l'adquisició de llibres i/o material
curricular i/o pagament de quotes de socialització escola Josep Pallach.
5.- Proposta relativa a aprovar la relació número 10 d'ajut social a les famílies.
6.- Proposta relativa a concedir a l'entitat Promocions Labuan, SL, una llicència
municipal d'obra major per a tancaments, distribució interior, instal·lacions i
acabats de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Vicenç, número
21.
7.- Proposta relativa a concedir a la senyora Carmen Cruañas Padrosa una
llicència municipal d'obra major per a enderroc d’edificació entre mitgeres al carrer
Nou, número 111.
8.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, per considerar que les obres de
substitució de les fusteries de l'ala sud-est de l'Institut Cendrassos, emparades per
la llicència OBME2019000119, són d'especial interès i utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials i culturals.
9.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, per considerar que les obres de
reparació i pintura de la façana de l'edifici ubicat al c Verge, 3, emparades per la
llicència OBMA2019000214, són d'especial interès i utilitat municipal per
concórrer-hi la circumstància de ser una edificació de més de 35 anys d'antiguitat.
10.- Dictamen relatiu a modificar el preu públic número 1, relatiu al transport urbà, i
el número 5, relatiu a l'entrada i d'altres serveis del Museu de l'Empordà, de
l'Annex dels Preus públics municipals amb efectes 1 de gener de 2020.
11.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de l’impost
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sobre construccions, instal.lacions i obres, per considerar que les obres de pintura
de la façana de l'edifici del C Victor Català 9 i 11,emparades per la llicència
OBMA2018000208, són d'especial interès i utilitat municipal per concórrer-hi
circumstàncies ser una edificació de més de 35 anys d'antiguitat.
12.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres, per considerar que les obres de reforma
d'espais interiors (fer la biblioteca a l'antiga casa del conserge i una aula a l'antiga
biblioteca) al centre educatiu Alexandre Deulofeu de Figueres, emparades per la
llicència OBME2019000177, són d'especial interès i utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials.
13.- Assumptes urgents
14.- Precs i preguntes
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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