1fac55cd-4e2d-4e4a-913b-e7c2a9680406

JGL2019000048

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 19
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 12 de desembre de 2019.
2.- Proposta relativa a autoritzar i disposar els ajuts socials a les famílies
beneficiàries d’ajut econòmic que s’especifiquen a la relació 13.
3.- Proposta relativa a concedir a la senyora Lourdes Fina i Carreras una
llicència municipal d'obra major per reforma puntual d'edifici entre mitgeres
d'habitatges i local al carrer Sant Pere, número 21.
4.- Proposta relativa a concedir a l'entitat Ca la Fustereta, CB, una llicència
municipal d'obra major per modificació de distribució d'habitatges unifamiliar
entre mitgeres al carrer Pi i Margall, número 30.
5.- Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte denominat “Poctefa.
Projecte bicitranscat. Zona est de Figueres. Actuacions 1. Adequació de la Via
Làctea i l´accés al camí de les Caboques “.
6.- Proposta relativa aprovar un conveni de col·laboració amb Fundació Futbol
Club Barcelona regulador de la concessió d’una subvenció directa per a la
implementació del projecte Futbolnet al municipi de Figueres.
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb el col·legi La
Salle de Figueres per l'organització de l'escola esportiva extraescolar de volei
del curs 2018-2019.
8.- Proposta relativa a concedir una pròrroga de 3 mesos en el termini
d’execució de les obres de dotació de serveis i modificació de línies elèctriques
necessàries per a la construcció del pavelló triple esportiu al sector de l’Olivar
Gran.
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9.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació de l’obra del
“Projecte d’unes pistes de pàdel i urbanització de la coberta i de l’entorn de
l’aparcament concessionat en el complex esportiu municipal del Castell”.
10.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del “contracte de
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de
Figueres, lot 3 (consumibles informàtics)”, a l’empresa Comercial Paperera i
Material d'Oficina, SL.
11.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del “contracte de
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de
Figueres, lot 4 (sobres, bosses, carpetes d’expedient i targetes de visita)”,
adjudicat a l’empresa Gráficas Juaristi, SL.
12.- Proposta relativa a aprovar l’expedient de contractació de les obres
d’execució del projecte d’adequació a la normativa vigent contra incendis del
pavelló poliesportiu Roser Llop. Fase I.
13.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del contracte mixt d’obra,
subministrament d’energia i servei de manteniment integral per a la instal·lació
d’una caldera alimentada amb estella forestal per al subministrament tèrmic a
l’Escola Josep Pous i Pagès, a l’empresa Watt Energia.
14.- Proposta relativa a aprovar l'ajut social de bonificació del 50% en les
quotes de llars d’infants municipals als menors que figuren a l’annex 1 i a
desestimar l’ajut social pel mateix concepte als menors que figuren a l’annex 2.
15.- Proposta relativa a prorrogar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
16.- Dictamen relatiu a aprovar el document titulat ”Addenda al conveni entre
l'Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Biure pe fer ús del Pavelló esportiu
de Biure per part de les entitats de Figueres”.
17.- Dictamen relatiu a aprovar el document titulat “Conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Figueres per a la prestació d’Unitats
d’Escolarització Compartida (UEC) durant el curs 2019-2020”.
18.- Dictamen relatiu a aprovar l’adhesió a Pacte contra la segregació escolar
assumint el manifest i el document de compromisos proposats pel Síndic de
Greuges.
19.- Dictamen relatiu a aprovar la Clàusula Addicional Vuitena del conveni amb
el Servei Català de la Salut en relació a l’ús d’un espai municipal com a
consultori local de Figueres ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham.
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

20.- Dictamen relatiu a aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració
amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
d’educació, per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-2020.
21.- Assumptes urgents.
22.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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