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JGL2021000035
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:
CONVOCAR sessió ordinària de la Junta de Govern Local el proper 30 de
setembre de 2021 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els
assumptes que s'indiquen a continuació:

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

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2021.
2.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 68/21.
3.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials per pensions i varis que
s’especifiquen a la relació número 69/2021.
4.- Proposta relativa a aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la
implementació del projecte FutbolNet a Figueres, durant el curs escolar 20202021.
5.- Proposta relativa a aprovar l’establiment d’un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques
acadèmiques externes curriculars d’una estudiant a les dependències de
Servei de Benestar Social, Serveis Socials Bàsics.
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Institut per al
desenvolupament de la formació i l’ocupació (IDFO) per a realitzar el mòdul de
pràctiques a l’Àrea de Promoció Econòmica.
7.- Proposta relativa a acordar la classificació de les proposicions presentades
en la licitació del contracte del <Subministrament de vehicles, maquinària i
material del servei de neteja viària de la ciutat de Figueres>, pel que fa al lot 1:
escombradora de vials d’aspiració de 2 m3 de capacitat.
8.- Proposta relativa a aprovar la tercera i última pròrroga del <Contracte mixt
d’obra, subministrament d’energia i servei de manteniment integral per a la
instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal per al
subministrament tèrmic a l’escola Josep Pous i Pagès>, amb l’empresa Watt
Energía, SL.
9.- Proposta relativa a declarar deserts el lot 9: 2 vehicles tipus furgó per a
encarregats i el lot 10: 4 bufadors elèctrics, de la licitació del contracte de
Subministrament de vehicles, maquinària i material del servei de neteja viària
de la ciutat de Figueres.
10.- Proposta relativa a suspendre l’atorgament de la llicència municipal d'obra
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major sol·licitada per a construcció edifici plurifamiliar al carrer Castelló,
número 26.
11.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major
sol·licitada per enderroc de l’immoble situat al carrer Col·legi, número 49.
12.- Proposta relativa a ampliar un espai més, que es correspon a una porció
de l’espai públic on està ubicada l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR), els espais públics per a la construcció i explotació d’antenes de
telefonia mòbil.
13.- Assumptes urgents.
14.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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