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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 Junta de Govern Local el proper 10 
d´octubre 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 3 d'octubre de 2019. 
2.- Proposta relativa a adjudicar a l’empresa VISIÓ SOLAR, SL, el contracte mixt 
de "subministrament, obra i serveis per a la contractació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de distribució a l’escola Anicet de Pagès". 
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb el Club 
Excursionista Empordanès per la Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura i el 
funcionament anual de l’entitat l’any 2019. 
4.- Proposta relativa a aprovar diversos convenis per a la cessió temporal en règim 
de comodat de diverses peces amb destí a l’exposició “Eudald de Juana i la 
transgressió de la forma. Artistes, cossos, afinitats, dissemblances” del Museu de 
l’Empordà. 
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l'Associació 
Atlètica Mitja Marató de Figueres per a l’edició de 2019 de la Mitja Marató de 
Figueres. 
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col•laboració amb l’Associació 
Xaropclown Pallassos d’Hospital per a la intervenció dels pallassos d’hospital a les 
unitats de geriatria, pediatria i unitat d’hemodiàlisi de l’hospital de Figueres. 
7.- Proposta relativa a disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a la primera 
pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.02). 
8.- Proposta relativa a aprovar inicialment 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 ". 
9.- Proposta relativa a concedir a l’entitat Telxius Torres España, SL, una llicència 
municipal d'obra major per a instal•lar una antena de telefonia mòbil al Cementiri 
Municipal de Figueres. 
10.- Assumptes urgents. 
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11.- Precs i preguntes. 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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