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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:
CONVOCAR Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local el proper 27 de
maig de 2021 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 sessió anterior.
2.- Proposta relativa a concedir la pròrroga sol·licitada per l’inici de les obres
de la llicència d’obra major concedida per enderrocar dos edificacions entre
mitgeres al carrer La Jonquera, número 21-23.
3.- Proposta relativa a aprovar la pròrroga de l’adhesió, per a l’exercici de
2022, a 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.
4.- Proposta relativa a aprovar inicialment el Projecte de manteniment i
conservació d’asfalt 2021.
5.- Proposta relativa a concedir una llicència urbanística per a la constitució del
règim de propietat horitzontal de l’immoble emplaçat al carrer Mendez Núñez,
40.
6.- Proposta relativa a concedir una llicència urbanística per a la constitució del
règim de propietat horitzontal de l’immoble emplaçat al carrer Pep Ventura,
número 1.
7.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials per aliments als beneficiaris
que s'especifiquen a la relació núm. 34/2021.
8.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per reforma d’habitatge casa pairal “Horta Rosario” situat al carrer Via Làctia,
s/n.
9.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb Càritas
Diocesana de Girona per la cessió d’ús de part del Centre Social Joaquim
Vallmajó.
10.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació escola Sant
Vicenç de Paül regulador de la concessió d’una subvenció directa pel “Servei
d’atenció diürna per a joves i adolescents de Figueres durant el 2021”.
11.- Assumptes urgents.
12.- Precs i preguntes.
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Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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