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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 5 de 
març 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 27 de febrer de 2020. 
2.- Proposta relativa a aprovar la primera i única pròrroga del contracte del servei 
de manteniment del programari municipal anomenat Genesys a l’empresa Audifilm 
Consulting SLU. 
3.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa REHATEC ZENIT, SL, el contracte 
d’execució de l’obra del Projecte segona fase de l’adequació de l’antiga oficina 
d’informació com a seu de la DO Empordà. 
4.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa Parques y Jardines Fábregas, SAU,  
el contracte de subministrament de material, lot 6: pilona material plàstic. 
5.- Proposta relativa a autoritzar i disposar els ajuts socials a les famílies 
beneficiàries d'ajut econòmic. 
6.- Proposta relativa a autoritzar i disposar els ajuts socials a les famílies 
beneficiàries d'ajut econòmic, subministraments. 
7.- Proposta relativa a concedir al senyor Lluís Riera Duran una llicència municipal 
d'obra major per a rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
al carrer Pi i Margall, número 51. 
8.- Proposta relativa a concedir al senyor Josep Maria Goñi i Allet una llicència 
municipal d'obra major per acabament d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos 
habitatges i garatge al carrer Cendrassos, número 9. 
9.- Proposta relativa a concedir a la senyora Marta Ferrusola Bosch una llicència 
municipal d'obra major per a la instal·lació d’ascensor de baixa velocitat a 
l’immoble situat al carrer Sant Llàtzer, número 10. 
10.- Proposta relativa a aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública 
per a la creació d'una borsa de treball d’educador/a social i a convocar les proves 
de selecció. 
11.- Proposta relativa a aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública 
per a la creació d’una borsa de treball per a places d'educador/ora de la llar 
d'infants i a convocar les proves de selecció. 
12.- Proposta relativa a aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública 
per a la creació d'una borsa de treball de treballador/a social i a convocar les 
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proves de selecció. 
13.- Proposta relativa a aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública 
per a la creació d’una borsa de personal tècnic auxiliar de biblioteca i a convocar 
les proves de selecció. 
14.- Proposta relativa a rehabilitar la llicència d’obres per a la construcció d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Lleó, cantonada amb carrer Taure, 
número 25, sol·licitada per l'entitat Inmo Criteria Caixa, SA. 
15.- Assumptes urgents 
16.- Precs i preguntes 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta  
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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