
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 
 

 
JGL2020000009  

 
 

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 27 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 20 de febrer de 2020. 
2.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del contracte 
"Subministrament de l’equipament de vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana de 
Figueres i l’associació de voluntaris de protecció civil, lot 1: vestuari", a l’empresa 
Suministros Especiales Miltec, S.L. 
3.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del contracte 
"Subministrament de l’equipament de vestuari i calçat per a la Guàrdia Urbana de 
Figueres i l’associació de voluntaris de protecció civil, lot 2: calçat", a l’empresa El 
Corte Inglés, S.A. 
4.- Proposta relativa a aprovar diversos convenis per a la cessió temporal en règim 
de comodat d'obres per a l'exposició "Art viu és Anglada" a la Casa Empordà. 
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb el Centre d’Art Contemporani Fabra 
i Coats per a la cessió temporal, en règim de comodat, de l’obra Retorn alquímic 
des de les entranyes de tots els figuerencs, 2010, de Jordi Mitjà. 
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya per a la cessió temporal, en règim de comodat, de l'obra Consuelo 
d'Isidre Nonell . 
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni de donació del Fons M. Àngels Anglada 
a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. 
8.- Proposta relativa a aprovar un conveni marc de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa SOC-UBICAT. 
9.- Proposta relativa a aprovar el model normalitzat G146UBICAT-042-00 
corresponent al conveni de col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya 
per a estades pràctiques en empreses de caràcter no productiu Programa SOC-
UBICAT 2019. 
10.- Assumptes urgents 
11.- Precs i preguntes 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 

be2e3093-6977-463d-ba62-ad3eb8ed9bf3
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La secretària L’alcaldessa presidenta 
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