ÒRGAN

REFERÈNCIA

ORDRE DEL DIA

SERVEIS ECONÒMICS I GENERALS

JGL2021000011

Codi Segur de Verificació: 63342c5c-6e41-4400-af4d-f0e16dda5083
Origen: Administració
Identificador document original: 2043917
Data d'impressió: 16/03/2021 13:58:41
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

Í_BÈ2c5c-6e41-4400-af4d-f0e16ddaÇRs2Î

DOCUMENT

1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 16/03/2021 13:30
2.- Agnès Lladó Saus (SIG), 16/03/2021 13:56

63342c5c-6e41-4400-af4d-f0e16dda5083

JGL2021000011

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
18 de març de 2021 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els
assumptes que s'indiquen a 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, per preservar les mesures de distanciament
personal exigides per les autoritats sanitàries arran de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en tant que el saló de sessions municipal
no permet garantir la distància mínima interpersonal.

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

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Proposta relativa a
aprovar l’establiment d‘un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització de les
pràctiques acadèmiques externes curriculars d’una estudiant.
3.- Proposta relativa a
aprovar els ajuts socials als beneficiaris i pels
conceptes que s'especifiquen a la relació número15/2021.
4.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials per aliments als beneficiaris
que s'especifiquen a la relació número 16/2021.
5.- Proposta relativa a acordar l’adhesió del municipi de Figueres a l’Acord
marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.
6.- Dictamen relatiu a sol·licitar l’adhesió al Sistema central d’adquisicions de
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves categories de
subministraments i de serveis.
7.- Assumptes urgents.
8.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
Validació
URL de validació
https://tramit.figueres.org/OAC/ValidarDoc.jsp

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ORDRE DEL DIA

SERVEIS ECONÒMICS I GENERALS

JGL2021000011

Codi Segur de Verificació: 63342c5c-6e41-4400-af4d-f0e16dda5083
Origen: Administració
Identificador document original: 2043917
Data d'impressió: 16/03/2021 13:58:41
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

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

Í_BÈ2c5c-6e41-4400-af4d-f0e16ddaÇRs2Î

DOCUMENT

1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 16/03/2021 13:30
2.- Agnès Lladó Saus (SIG), 16/03/2021 13:56

La secretària
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