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Acta de la sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
1 de febrer de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol
Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez Puig amb
l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, i
de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de dur a
terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local Maria del
Mar Casas Honrado, César Luis Barrenechea Montero i Diego
Borrego Torres.
A les catorze hores i vuit minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 25 de gener de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
collaboració amb la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la
Fundació Princesa de Girona per a l'organització d'una
jornada dedicada a la promoció de vocacions matemàtiques.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"El mes de febrer de 2012 la Fundació Ferran Sunyer i
Balaguer, la Fundació Príncep de Girona i l’Ajuntament de
Figueres van organitzar una jornada dedicada a les
matemàtiques que portava com a títol “El Dissabte de les
Matemàtiques a l’Alt Empordà”, adreçat a estudiants i es va
desenvolupar al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i
Balaguer de la ciutat. Atesa la bona acollida de
l’esdeveniment les parts han considerat l’establiment d’un
conveni per tal de donar continuïtat a aquesta jornada
dedicada a la promoció de les vocacions matemàtiques a
Figueres, que s’ anomena “El dissabte transfronterer de les
matemàtiques a l’Alt Empordà”, adreçat als estudiants de
primer i de segon de batxillerat dels instituts de l’Alt
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Empordà i del Vallespir. Vist l'informe de la Cap del
Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, en què
exposa que la jornada es planteja per al dia 6 de febrer de
2016 i consisteix en l’organització de tres tallers concurs
per a alumnes de batxillerat i una altra activitat
especialment pensada per a alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria i les seves famílies. Per part de l’Ajuntament
els compromisos es concreten en l’aportació dels espais del
centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer i un
esmorzar per 90 persones. És per tot això que la regidora
delegada del Servei d’Educació proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència,
s'adoptin els acords següents: 1r.- Aprovar el conveni de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres, La Fundació
Ferran Sunyer i Balaguer i la Fundació Princesa de Girona
per a l'organtizació d'una jornada
dedicada a la promoció
de vocacions matemàtiques a Figueres
que s'anomena "El
dissabte transfronterer de les matemàtiques a l'Alt
Empordà", segons el text que s’adjunta a aquest acord. 2n
Notificar els presents acords a La Fundació Ferran Sunyer
i Balaguer i la Fundació Princesa de Girona. 3r.Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors. "
----3. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i deu minuts, de la qual cosa
dono fe.
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