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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:
Primer.- CONVOCAR Sessió ordinària de la Junta de Govern Local el proper
25 de març de 2021 a les 12:00 hores a la Sala de Plens per tractar els
assumptes que s'indiquen a 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, per preservar les mesures de distanciament
personal exigides per les autoritats sanitàries arran de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en tant que el saló de sessions municipal
no permet garantir la distància mínima interpersonal.

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

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 un conveni amb el Consorci Castell de Sant
Ferran, regulador de l’atorgament d’una subvenció nominativa per a la quota
anual 2021 del Club de producte Convention Bureau del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona.
4.- Proposta relativa a acordar l’extinció de la concessió directa i gratuïta a
favor de la Fundació Salut Empordà del domini públic de la finca per a la
construcció i posada en funcionament d’una residència assistida i un centre de
dia per a gent gran.
5.- Proposta relativa a aprovar les unitats d’obra nova amb els preus
contradictoris de les obres del projecte de millora del cementiri (Fase I.
Magatzem).
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni de cooperació amb el Bisbat de
Girona per la realització de visites guiades a l’església de Sant Pere de
Figueres.
7.- Proposta relativa a aprovar l’ampliació de l’assegurança d’accident de
l’Acord marc ACM dels participants al Programa Treball als Barris 2020.
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8.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 17/2021.
9.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per reforma i distribució interior d’un habitatge al carrer Nou de Vilatenim,
número 12.
10.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major
sol·licitada per a canvi d'ús d'un garatge en habitatge més piscina al carrer
Hortes, número 12.
11.- Proposta relativa a concedir una llicència urbanística per a la constitució
d’un règim de propietat horitzontal de l’immoble emplaçat a la plaça de les
Patates, número 8 cantonada amb el carrer Muralla, número 2.
12.- Proposta relativa a ampliar amb un espai més, que es correspon a una
porció de l’espai públic de l’equipament Pavelló Nou, els espais públics per a la
construcció i explotació d’antenes de telefonia mòbil.
13.- Proposta relativa a proves de selecció per a la creació d’una borsa de
treball de monitor socorrista i a aprovar les bases reguladores que han de regir
el corresponent procediment.
14.- Assumptes urgents.
15.- Precs i preguntes.

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

Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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