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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 30 de 
gener de 2020 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 23 de gener de 2020. 
2.- Proposta relativa a inadmetre el recurs de reposició interposat per  
Excavaciones Ampurdan 2000, SL contra l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de data 14 de novembre de 2019 (expedient CONC2019000043). 
3.- Proposta relativa a inadmetre el recurs de reposició interposat per 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL contra l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de data 14 de novembre de 2019 (expedient CONC2019000083). 
4.- Proposta relativa a inadmetre el recurs de reposició interposat per 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL contra l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de data 7 de novembre de 2019 (expedient CONC2019000092). 
5.- Proposta relativa a inadmetre el recurs de reposició interposat per 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL contra l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de data 7 de novembre de 2019 (expedient CONC2019000093). 
6.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del <contracte de 
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de 
Figueres, lot 1 (material d’oficina)>, a l’empresa Vistalegre Suministro Integral a 
Oficinas, SL. 
7.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del <contracte de 
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de 
Figueres, lot 5 (segells i coixinets de recanvi)>, a l’empresa Vistalegre Suministro 
Integral a Oficinas, SL. 
8.- Proposta relativa a nomenar un empleat municipal com a tècnic d'Administració 
General en règim de funcionari de carrera. 
9.- Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni marc de col·laboració amb 
la Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants. 
10.- Assumptes urgents. 
11.- Precs i preguntes. 
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Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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