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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 3 de març de
2022 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 24 de febrer de 2022.
2.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del contracte de provisió en
la modalitat d’arrendament d’un vehicle per a la Guàrdia Urbana.
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació
UNICEF Comitè Espanyol per la ratificació del reconeixement atorgat a
Figueres com a ciutat amiga de la infància.
4.- Proposta relativa a aprovar la modificació del contracte d’arrendament d’un
local a la zona oest amb l’entitat Puig Punt, CB.
5.- Proposta relativa a adjudicar a l’entitat Totem Towerco Spain, S.L.U, la
concessió de l’ús demanial a una porció de l’espai públic on està ubicada
l’estació depuradora d’aigües residuals, per a la instal·lació d’una antena de
telefonia mòbil.
6.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per reforma de local comercial per instal·lació d’òptica a la plaça de
l’Escorxador, número 1.
7.- Assumptes urgents.
8.- Precs i preguntes.
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Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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