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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 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 20 de 
febrer 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 13 de febrer de 2020. 
2.- Proposta relativa a adjudicar a TRADESEGUR, SA,  el contracte del 
subministrament d’un cinemòmetre per a la Guardia Urbana. 
3.- Proposta relativa a aprovar la relació 3 d’alumnes beneficiaris del 100% de 
reducció a les llars d’infants municipals. 
4.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Agricola JM, SL,  una pròrroga per a 
l'inici de les obres de la llicència expedient OBMA2018000062. 
5.- Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de la Beca 
de recerca ciutat de Figueres. 
6.- Dictamen relatiu a adjudicar a l’empresa UTE: Serveis Integrals de Finques 
Urbanes, SL, i Brócoli, SL,  el contracte del "Servei de manteniment dels espais 
verds públics de Figueres". 
7.- Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les 
Beques Agita a la creació i ajuts a producció, exhibició i difusió de les arts. 
8.- Dictamen relatiu a  estimar les al·legacions i a deixar sense efecte els acords 
de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019 d’inici de l’expedient 
d’ocupació directa de diferents finques incloses al sector Hotel Ronda. 
9.- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics relatius als cursos i activitats de 
gener a juny de 2020 al Centre Cívic Creu de la Mà i al Centre Cívic Joaquim 
Xirau. 
10.- Assumptes urgents 
11.- Precs i preguntes 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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