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JGL2021000036
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 7 d´octubre
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 ordinària del dia 30 de setembre de 2021.
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 els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 70/21.
4.- Proposta relativa a aprovar un conveni de cooperació amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya pel cofinançament de la inspecció d’habitatges buits
per destinar a lloguer social.
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni per a l’atorgament d’una subvenció
directa a SURT, Fundació de dones per a la realització de l’acció
d’acompanyament en la recerca de feina a dones majors de 45 anys durant
l’any 2021.
6.- Proposta relativa a prorrogar l’adhesió a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya referent al
contracte d’assegurances (Lot 1. Vida), a favor de la mercantil Vida Caixa,
SAU de Seguros y Reaseguros.
7.- Proposta relativa a aprova inicialment la modificació del contracte, en la
modalitat de rènting, mitjançant acord marc amb l’ACM d’11 equips d’impressió
i multifunció per diferents àrees de l’Ajuntament.
8.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per reforç estructural de paret en mal estat en establiment comercial existent al
carrer Nou, número 177.
9.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per canvi d’ús d’oficines a creació d’habitatge dúplex en edifici plurifamiliar al
carrer Peralada, número 34, 2n 1a i 3r 1a.
10.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major
sol·licitada per a construcció de nau per a ús comercial a l’avinguda Montserrat
Vayreda, número 23-25
11.- Assumptes urgents.
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12.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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