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JGL2022000019
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 19 de maig 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 12 de maig 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 concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per a reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Empordà, número 18.
4.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per enderroc d’edificació entre mitgeres al carrer Mestre Falla, número 6.
5.- Proposta relativa a autoritzar la cessió del dret de cobrament de la
subvenció, per a la supressió de barreres arquitectòniques, de la comunitat de
propietaris de l’immoble de l’avinguda Perpinyà, número 11 a favor de l'entitat
Aszende, SL.

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

6.- Proposta relativa a aprovar definitivament el projecte denominat <Projecte
executiu per una instal·lació fotovoltaica de 100 KWn en autoconsum
instantani per la piscina municipal de Figueres>.
7.- Proposta relativa a aprovar la primera i darrera pròrroga del contracte de
l’encàrrec de provisió de 3 equips d’impressió i multifunció, en la modalitat
d’arrendament, amb l’empresa Sistemas Digitales Corporate SL.
8.- Proposta relativa aprovar la primera i darrera pròrroga del contracte de
l’encàrrec de provisió de 5 equips d’impressió i multifunció, en la modalitat
d’arrendament, amb l’empresa Sistemas Digitales Corporate SL.
9.- Proposta relativa a aprovar l’adquisició d’equips d’impressió i multifunció,
en la modalitat d’arrendament, a l’empresa l’empresa adjudicatària UTE:
Girocopi SL- Sistemes d’Organització SA.
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10.- Proposta relativa a aprovar la classificació, pel que fa al Lot 2, de la
proposició presentada en la licitació del contracte dels <Serveis tècnics i
ajudes en les produccions d’activitats escèniques i culturals>.
11.- Proposta relativa a adjudicar el contracte del <Servei d’enviament diari
d’un butlletí electrònic de subvencions per als ciutadans i entitats de Figueres>
a l'empresa Serra & Sullá Consultors, SL.
12.- Assumptes urgents.
13.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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