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JGL2022000009
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 10 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 3 de març de 2022.
2.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació Privada per a la
Promoció dels Oficis, regulador de l’atorgament d’una subvenció pel
desenvolupament del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment
electromecànic a l’institut Narcís Nonturiol 2022.
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació
Voluntaris Protecció Civil de Figueres, regulador de la concessió d’una
subvenció directa per a la participació en les tasques de protecció civil del
municipi.
4.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per enderroc parcial i consolidació de l'edifici situat a Pujada del Castell,
número 3.
5.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials a famílies que s’especifiquen a
la relació número 4/2022.
6.- Assumptes urgents.
7.- Precs i preguntes.
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Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta

[Firma01-01]

[Firma02-01]

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

