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JGL2022000017
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 5 de maig 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 28 d'abril de 2022.
2.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials que s’especifiquen a la relació
número 7/2022.
3.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 8/2022.
4.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’Associació per a la recerca i
l’acció social VINCLE, regulador de la concessió d’una subvenció directa pel
desenvolupament del “Programa famílies a la zona oest de Figueres” durant el
2022.
5.- Proposta relativa a llogar a l’empresa CESI Escola d’Alta Formació una
aula informatitzada per impartir la formació transversal “Cultura, participació i
civisme digital Nivell mitjà”, vinculada al programa Treball i Formació,
convocatòria 2021.
6.- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics per a la Mostra del Vi de
l’Empordà 2022.
7.- Assumptes urgents.
8.- Precs i preguntes.
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Figueres, el dia que signem aquest document
La vicesecretària

L’alcaldessa presidenta
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