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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 17 de
febrer de 2022 a les 12:00 hores per tractar els assumptes que s'indiquen 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, a causa del preocupant increment dels contagis i
l’augment de la incidència acumulada que a dia d’avui està a 460,37 casos per
cada 100.000 habitants (a 7 dies), per COVID a la ciutat, d’acord amb les
dades COVID publicades pel departament de Salut, i a les recomanacions que
comencen a fer les autoritats sanitàries sobre el retorn al teletreball i la
necessitat de garantir la salut de tots els càrrecs electes i personal que ha
d’assistir la sessió.

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 10 de febrer de 2022.
2.- Proposta relativa a concedir la modificació de la llicència d’obra major
sol·licitada per a reforma de dos habitatges a la Pujada del Castell, número 9.
3.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per a construcció d’edifici plurifamiliar de 80 habitatges, places d’aparcament i
trasters al carrer Alexandre Deulofeu, número 3.
4.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per a enderroc d’edificació entre mitgeres de planta baixa al carrer Sant Roc,
número 7.
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Unió Esportiva Marca de
l’Ham per a l’autorització de l’ús demanial del camp de futbol del barri i la
concessió d’una subvenció directa per les despeses de manteniment i
conservació del camp.
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb el Club de Futbol Vilatenim per
a l’autorització de l’ús demanial del camp de futbol del barri i la concessió
d’una subvenció directa per les despeses del manteniment i custòdia de les
instal·lacions.
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7.- Proposta relativa a aprovar un conveni de cooperació educativa amb
l’Escola Sint-Martinsscholen de Bèlgica per a la realització de les pràctiques
acadèmiques externes curriculars d’una estudiant.
8.- Proposta relativa a aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i la Fundació Fútbol Club Barcelona per la implementació
del projecte Futbolnet durant el curs 2021-2022.
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Federació Arts Escèniques
Figueres regulador d’una subvenció directa concedida per al desenvolupament
del Pla de treball de l’entitat per aquest 2022.
10.- Proposta relativa a adjudicar a Roser Feliu Latorre el contracte del <Servei
de Gossos Detectors de Drogues i Guies Canins>.
11.- Proposta relativa a resoldre per mutu acord el contracte de les obres
d’adequació de l’accessibilitat, millora del drenatge i de la pavimentació dels
carrers Damàs Calvet i Cusí Fortunet, pel que fa al lot 2: Carrer Cusí Fortunet.
12.- Proposta relativa a aprovar la segona i última pròrroga del contracte per
l’adquisició, a través de l’ACM, d’un equip multifunció en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra amb l’empresa Canon España, SA.
13.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb el Servei
Català de la Salut per a la prestació d’assistència sanitària en el consultori
municipal de Vilatenim.
14.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte executiu d'obres per a la
reposició i millora de la coberta i els vestuaris de Can Sagrera.
15.- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el projecte executiu de noves
Xarxes de Reg i Programació del Parc Bosc Municipal de Figueres.
16.- Assumptes urgents.
17.- 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

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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