
 
 
 
 
 

 
 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

 

URL de validació https://tramit.figueres.org/OAC/ValidarDoc.jsp 

 
 

 
JGL2019000046  

 
 

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 5 
de desembre 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 28 de novembre de 2019. 
2.- 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, 2a ronda. 
3.- 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, 2a ronda. 
4.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Josep Pallach pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a ronda. 
5.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Carme Guasch pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a ronda. 
6.- Proposta relativa a autoritzar i disposar ajuts socials a les famílies d'alumnes de 
l'escola Josep Pous i Pagès pel concepte de llibres i/o material curricular, 2a 
ronda. 
7.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació del subministrament, en 
la modalitat d'arrendament sense opció de compra, d'un cinemòmetre. 
8.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb la Societat Coral 
Erato per a la dinamització de la sala de ball de l’Erato durant l’any 2019. 
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb la Societat Coral 
Erato per al manteniment de la seu de l’entitat durant l’any 2019. 
10.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’Agrupació 
Mediterrània Dansa per al desplaçament de l’entitat en el marc d’un intercanvi 
cultural amb una entitat musical tradicional d’Errentería. 
11.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb el Grup IRIS, 
Associació d'Empordaneses afectades de càncer de mama de Figueres per a 
l’organització de la Cursa de la Dona de l’any 2019. 
12.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Ampurdanesa Iniciativas Inmobiliarias 
SA una llicència municipal d'obra major per enderrocar dos edificacions entre 
mitgeres al carrer La Jonquera, número 21-23. 
13.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Ampurdanesa Iniciativas Inmobiliarias 
SA una llicència d'obra major per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres de dos habitatges i un local sense ús i sense distribució al carrer La 
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Jonquera, número 21-23. 
14.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Construction Natur Wood & 2000, SL 
una llicència municipal d'obra major per adequació a la normativa vigent d’edifici 
plurifamiliar per a 4 habitatges, local sense ús i aparcaments al carrer Tapis, 
número 39. 
15.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració per a pràctiques amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa col•laboradora Llebrer Art 2002 SL. 
16.- Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació per al 
desenvolupament del projecte Eina, per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023. 
17.- Dictamen relatiu a aprovar l’expedient de contractació mixt de serveis i 
subministrament per al manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de 
videovigilància adscrits a la Guardia Urbana de Figueres. 
18.- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació per al 
desenvolupament del projecte Ictineu, per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023. 
19.- Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament 
d'Interior per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en 
entorns d'oci. 
20.- Assumptes urgents 
21.- Precs i preguntes 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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