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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 27 de
gener de 2022 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 2.755,50 casos
per cada 100.000 habitants (a 7 dies), per COVID a la ciutat, 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 20 de gener de 2022.
2.- Proposta relativa a aprovar un contracte amb ADIF - Alta Velocidad
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) pel lloguer d'un espai a
l'estació de tren d'alta velocitat de Figueres-Vilafant per a ubicar-hi una oficina
d'informació turística.
3.- Proposta relativa a aprovar la segona pròrroga del conveni de cooperació
amb l’Associació Empordà Turisme per la cessió de la posició vacant d’atenció
al públic del punt d’informació turística de l’estació de tren Figueres-Vilafant.
4.- Assumptes urgents.
5.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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