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JGL2021000013
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
dia 1 d’abril de 2021 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els
assumptes que s'indiquen a més avall.
Segon.- Aquesta sessió tindrà lloc de manera telemàtica, d'acord amb el que
preveuen els articles 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020,
de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, per preservar les mesures de distanciament
personal exigides per les autoritats sanitàries arran de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en tant que el saló de sessions municipal
no permet garantir la distància mínima interpersonal.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Proposta relativa a prorrogar el contracte amb l’empresa Girocopi SL per
l’adquisició en la modalitat d’arrendament sense opció de compra d’un equip
d’impressió per l’àrea d’intervenció.
3.- Proposta relativa a prorrogar el contracte amb l’empresa Sistemas Digitales
Corporate SL de 10 equips multifunció en la modalitat d’arrendament sense
opció de compra.
4.- Proposta relativa a prorrogar el contracte amb Sistemas Digitales Corporate
SL per a l’arrendament sense opció de compra d’11 equips multifunció amb
destinació als serveis administratius de l’Ajuntament de Figueres.
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
Arts Escèniques Figueres per a la realització de la programació d’activitats de
formació i divulgació de les arts escèniques per a l’any 2021.
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, en matèria de serveis
educatius durant l’any 2021.
7.- Proposa relativa a aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Lletres, per tal d’acollir un
estudiant de Màster Universitari en Patrimoni.
8.- Proposta relativa a concedir una llicència urbanística per a la constitució del
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règim de propietat horitzontal de l'immoble situat al carrer Cendrassos, número
27.
9.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials als beneficiaris i pels conceptes
que s’especifiquen a la relació número 19/2021.
10.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials per aliments als beneficiaris
que s'especifiquen a la relació núm. 20/2021.
11.- Proposta relativa a aprovar l'ajut per urgència social al beneficiari que
s'especifica a la relació número 8A/2021.
12.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’Associació ConArte,
regulador d’una subvenció directa pel projecte “Planters” durant l’any 2021.
13.- Proposta relativa a aprovar uns convenis de col·laboració per a la
formació pràctica de dos alumnes participants en el programa PTT Figueres
Programa de Formació i Inserció (PFI).
14.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials d'urgència per aliments als
beneficiaris que s'especifiquen a la relació núm. 18/2021.
15.- Dictamen relatiu a aprovar les bases específiques reguladores dels premis
Emprenedors Alt Empordà 2021.
16.- Dictamen relatiu a aprovar el just preu i a adquirir per expropiació la finca
registral 4705 del Passeig de les Confessions.
17.- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics per a les visites guiades “Sant
Pere ens obre les portes” .
18.- Assumptes urgents.
19.- Precs i preguntes.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària accidental

L’alcaldessa presidenta
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