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JGL2022000025
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 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 23 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 concedir la pròrroga sol·licitada per a l'inici de les obres
de la llicència concedida per la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Hortes, número 6.
4.- Proposta relativa a concedir la pròrroga sol·licitada per a l'inici de les obres
de la llicència concedida per la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Hortes, número 8.
5.- Proposta relativa a concedir la pròrroga sol·licitada per a l'inici de les obres
de la llicència concedida per la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Hortes, número 10.

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

6.- Proposta relativa a efectuar la transmissió de la llicència d’obra major,
expedient número 164/06, a favor de la Comunitat de propietaris Avinguda
Marignane, 24.
7.- Proposta relativa a aprovar la contractació amb l’empresa Soluciones
Técnicas 2000 S.L, pel contracte de subministrament de defenses ASP
extensible i les fundes per al servei de Guàrdia Urbana.
8.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’Associació per a la formació
professional a l’Alt Empordà, regulador de l’atorgament d’una subvenció
nominativa directa per a la promoció de la formació professional.
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’entitat Casino Menestral
Figuerenc, regulador d’una subvenció directa concedida per a l’organització del
75è Concurs de Colles Sardanistes.
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10.- Proposta relativa a aprovar l’adhesió anticipada, per a l’exercici del 2023,
a la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, essent-ne el mediador la
mercantil Ferrer&Ojeda Asociados Correduria de Seguros, S.L.
11.- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte denominat “Projecte
executiu de Noves Xarxes de Reg i Programació del Parc Bosc Municipal de
Figueres”.
12.- Assumptes urgents.
13.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 7c583517-0102-407b-8d98-226cb2d66c1a

