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JGL2022000023
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 16 de juny de
2022 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 9 de juny de 2022.
2.- Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació als informes emesos per
diferents departaments de l’Ajuntament relatius a les factures que no han estat
tramitades dins els terminis normatius.
3.- Proposta relativa a aprovar l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc
del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
4.- Proposta relativa a aprovar una pròrroga del conveni de cooperació amb el
Museu del Joguet de Catalunya per a la realització de visites guiades
teatralitzades familiars de la «Ruta Dalí: en Vadoret i el seu osset».
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’associació Amics dels
Gegants de Figueres, regulador d’una subvenció directa concedida per a
l’organització de diverses activitats en el marc de la celebració de la festa de
Sant Pere d’enguany.
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb Agitart, SCCL, regulador d’una
subvenció directa concedida per a l’organització de la vuitena edició del festival
Figueres es mou.
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’escola Anicet de Pagès,
regulador de l’atorgament d’una subvenció directa per suplir la manca d’AMPA
i la realització d’activitats extraescolars pel 2022.
8.- Proposta relativa a aprovar la classificació, pel que fa al Lot 1, de la
proposició presentada en la licitació del contracte dels <Serveis tècnics i
ajudes en les produccions d’activitats escèniques i culturals>.
9.- Proposta relativa a adjudicar el Lot 2 del contracte dels <Serveis tècnics i
ajudes en les produccions d’activitats escèniques i culturals> a l'empresa Nord
Produccions i Events, SL.
10.- Proposta relativa a aprovar la classificació, pel que fa al Lot 3, de la
proposició presentada en la licitació del contracte dels <Serveis tècnics i
ajudes en les produccions d’activitats escèniques i culturals>.
11.- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte denominat <Projecte
executiu d’obres per a la reposició i millora de la coberta i els vestuaris de Can
Sagrera>.
12.- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte denominat <Projecte
executiu d'obres per a la climatització de les plantes 1 i 2 de l'edifici de serveis
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tècnics de l'Ajuntament de Figueres>.
13.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el <Projecte de pavimentació del
Centre Històric (àrea de vianants). Actuació 2: Rambla-Monturiol>.
14.- Dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% en la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per considerar que part de
les obres de rehabilitació de l'edificació del carrer Barceloneta, 31, són
d'especial interès i utilitat municipal.
15.- Assumptes urgents.
16.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La vicesecretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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