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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 la Junta de Govern Local el proper 28 
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 21 de novembre de 2019. 
2.- Proposta relativa a acordar la declaració de la prohibició per a contractar de la 
societat Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA. 
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Veïns Turó Baix-Nova Estació per al sosteniment de la seu de l’entitat durant el 
2019. 
4.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Amistat pel concepte  de llibres i/o material curricular. 
5.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Carme Guasch i Darné pel concepte  de llibres i/o material curricular. 
6.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Maria Àngels Anglada pel concepte  de llibres i/o material curricular. 
7.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Sant Pau pel concepte de llibres i/o material curricular. 
8.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Salvador Dalí pel concepte de llibres i/o material curricular. 
9.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Parc de les Aigües pel concepte de llibres i/o material curricular. 
10.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes 
de l'escola Anicet de Pagès pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a ronda. 
11.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes 
de l'escola Maria Àngels Anglada pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a 
ronda. 
12.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes 
de l'escola Salvador Dalí pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a ronda. 
13.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes 
de l'escola Parc de les Aigües pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a 
ronda. 
14.- Proposta relativa a aprovar el conveni regulador de la subvenció directa a 
l’Associació de Mares i Pares de l'institut Cendrassos. 
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15.- Proposta relativa a sol·licitar a la Diputació de Girona la cessió de la titularitat 
del ramal R1 de la carretera GIV6211 entre el Passeig del Cementiri i la rotonda de 
la Ronda Sud del municipi en favor de l'Ajuntament. 
16.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Va de Vins, SC, una llicència municipal 
d'obra major per a reforma interior de bar-cafeteria al carrer Tints, número 10. 
17.- Proposta relativa a concedir als senyors Eva i Carlos Corretger Martínez una 
llicència municipal d'obra major per a gran rehabilitació i remunta d’habitatge 
unifamiliar al carrer Col·legi, número 22. 
18.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb el Consorci de les 
Vies Verdes i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i per a cofinançar el projecte 
BICITRANSCAT. 
19.- Proposta relativa aprovar l’expedient de contractació de subministrament de 
material per al manteniment i renovació del mobiliari urbà, via pública i altres 
espais públics municipals. 
20.- Assumptes urgents. 
21.- Precs i preguntes. 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 


		2019-11-27T10:36:09+0100
	CPISR-1 C CRISTINA POU MOLINET - 27/11/2019 10:36:09


		2019-11-27T10:45:21+0100
	Agnès Lladó Saus - DNI 40451585J (SIG) - 27/11/2019 10:45:21




