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CONVOCATÒRIA
Es convoca els components de la Junta de Govern Local a la sessió ordinària
que es realitzarà a la Casa de la Vila el dilluns dia 30 de juny de 2014 a les
catorze hores en primera convocatòria, i en segona, si fes falta, una hora
després, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 16 de juny de
2014, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
una llicència municipal d'obres per a
infraestructura d’edificis prefabricats 2014 a l’Escola Carme Guasch
situada al carrer Josep Maria de Segarra, s/n.

3.

Proposta relativa a concedir al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya una llicència municipal d'obres per a la reparació
de la coberta dels vestidors de l'IES Alexandre Deulofeu 2014 situat a la
Ronda Rector Arolas, s/n.

DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb l'Agrupament
Escolta Sant Pere per a la realització d'activitats d'estiu als centres
escolars Josep Pous i Pagès i Anicet de Pagès.

DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
5.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Hotel Ronda per a l’adquisició
d’experiència professional d'un alumne que participa al dispositiu d’inserció
sociolaboral del Centre Històric, Treball als barris 2013.

6.

Proposta relativa a aprovar un conveni amb el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona en relació al Club de Producte Ruta del vi de l’Empordà.

DELEGACIÓ DEL SERVEI D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I PATRIMONI
HISTÒRIC
7.

Proposta relativa a declarar deserta la licitació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, de contractes privats de compravenda
d'habitatges construïts per destinar-los al lloguer social i altres necessitats
d'habitatge.

COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

GENERALS

I

PROMOCIÓ

8.

Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de
Girona per al desenvolupament del Programa operatiu per a la promoció,
difusió i captació d'inversions a l'espai urbà, industrial i tecnològic de les
àrees urbanes de Girona i Figueres.

9.

Assumptes urgents.

10. Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Maria
Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Margarita Cotcho Pi, Pere
Casellas Borrell, Mireia Guerrero Casero, Mireia Mata Solsona, Joan Font
Ribera, Xavier Monfort Peligero i Esteve Gratacós Andrade ho és únicament a
efectes informatius i no de convocatòria per assistir a la sessió de la Junta de
Govern Local de la qual no en formen part.

