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JGL2022000013
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 7 d´abril 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 31 de març de 2022.
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 l’expedient de contractació del servei
d’enviament diari d’un butlletí electrònic de subvencions per a la ciutadania i
entitats de Figueres.
4.- Proposta relativa a aprovar la primera pròrroga del contracte de provisió en
la modalitat d’arrendament de dos vehicles per la Guàrdia urbana.
5.- Proposta relativa a disposar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i a aprovar la
contractació amb l’empresa Sagres-Partenon SL pel subministrament de
pantalons d’estiu.
6.- Proposta relativa a disposar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i a aprovar la
contractació amb l’empresa Insigna Uniformes SL pel subministrament de
polos d’estiu.
7.- Assumptes urgents.
8.- 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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