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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:
CONVOCAR sessió ordinària de la Junta de Govern Local el proper 4 de
novembre de 2021 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'octubre de 2021.
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’ajut social a la família que s’especifica a la
relació número 78/21.
4.- Proposta relativa a concedir una llicència per la constitució d’un règim de
propietat horitzontal de l’immoble emplaçat al carrer Hortes, número 18.
5.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d'obra major sol·licitada
per enderroc de l’immoble situat a la plaça del Sol, número 8.
6.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb l’escola Anicet de Pagès,
regulador d’una subvenció directa per la realització d’activitats extraescolars
pel 2021.
7.- Proposta relativa a aprovar un conveni entre amb el Cercle Sport
Figuerenc, regulador d’una subvenció directa concedida pel programa
d’activitats de l’entitat a l’Auditori Narcís Monturiol durant el 2021.
8.- Dictamen relatiu a interposar una acció declarativa de domini per a poder
inscriure a favor de l’Ajuntament els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta
destinats a sistema viari i de zones verdes i que es corresponen a la finca
registral 8.216.
9.- Assumptes urgents
10.- Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signem aquest document
La secretària

L’alcaldessa presidenta
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