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JGL2022000010
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 17 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 10 de març de 2022.
2.- Proposta relativa a aprovar els ajuts socials que s’especifiquen a la relació
número 3/2022.
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 2022 del Club de producte Costa Brava Convention Bureau del Patronat
de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.
4.- Proposta relativa a encarregar, pel termini de quatre anys amb inici l’1
d’abril de 2022, la prestació del servei d’atenció domiciliària a SUMAR, serveis
públics d’acció social de Catalunya M.P, S.L, mitjançant la figura de l'encàrrec
a un mitjà propi.
5.- Proposta relativa a concedir una llicència municipal d’obra major sol·licitada
per reforç estructural en planta soterrani a l’immoble situat a la plaça de la
Palmera, número 6.
6.- Assumptes urgents.
7.- Precs i preguntes.
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