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JGL2021000047
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 23 de
desembre de 2021 a les 12:00 hores per tractar els assumptes que s'indiquen
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, a causa del preocupant increment dels contagis i
l’augment de la incidència acumulada que a dia d’avui està a 2.439,02 casos
per cada 100.000 habitants (a 7 dies), per COVID a la ciutat, essent la
cinquena ciutat de Catalunya, d’acord amb les dades COVID publicades pel
departament de Salut, i a les recomanacions que comencen a fer les autoritats
sanitàries sobre el retorn al teletreball i la necessitat de garantir la salut de tots
els càrrecs electes i personal que ha d’assistir la sessió.

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

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de desembre 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 inicialment el Plec de condicions per a
l’adjudicació de les concessions demanials de drets funeraris sobre criptes
vacants del cementiri municipal.
4.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració per a la realització
de pràctiques externes no retribuïdes d’un alumne del Cicle Formatiu de Grau
Mitjà Informàtica i Comunicacions – Sistemes microinformàtics i xarxes de
l’Institut Cendrassos.
5.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat
de Girona en matèria de pobresa energètica.
6.- Proposta relativa a aprovar el projecte modificat del “projecte Fase II
d’obres de la Casa Natal Salvador Dalí”.
7.- Proposta relativa a convocar les proves de selecció per a la creació d'una
borsa de treball de treballador/a social i a aprovar les bases reguladores que
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

JGL2021000047

Codi Segur de Verificació: 353524c1-f2ba-4b6e-8d79-be1b75feac88
Origen: Administració
Identificador document original: 2454496
Data d'impressió: 21/12/2021 12:44:16
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

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

ÍCC8Èc1-f2ba-4b6e-8d79-be1b75feac88IÎ

DOCUMENT

1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 21/12/2021 12:40
2.- Agnès Lladó Saus (SIG), 21/12/2021 12:43

han de regir el corresponent procediment.
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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