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JGL2021000022
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 3 de juny
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 de la sessió anterior.
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 aprovar l’establiment d’un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d’acollir
una estudiant de Grau de Turisme, expedient RRHH2021000149.
4.- Proposta relativa a aprovar l’establiment d’un conveni de cooperació
educativa amb la Universitat de Girona, Facultat de Turisme, per tal d’acollir
una estudiant de Grau de Turisme, expedient RRHH2021000150.
5.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials per pensions i varis que
s’especifiquen a la relació número 35/2021.
6.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 36/2021.
7.- Proposta relativa a aprovar la primera i única pròrroga del contracte basat
del sublot 5.2 "Altres treballs de col·laboració inclosos als plans anuals de
control financer (Girona)" a favor de Faura-Casas Auditors Consultors, SL.
8.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per ampliació de l’habitatge situat al carrer Josep Maria de Sagarra, número
10.
9.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per reforma interior d’un local a la planta baixa de l’immoble situat a la plaça
del Sol, número 10.
10.- Assumptes urgents.
11.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària
[Firma01-01]

L’alcaldessa presidenta
[Firma02-01]
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