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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 27 d'octubre 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 20 d'octubre de
2014, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir als senyors Lourdes i Eloi Navarrete Peix
una llicència municipal d’obres per a la rehabilitació integral d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres al carrer La Jonquera, 18.

3.

Proposta relativa a aprovar la certificació d’obres executades per la
societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis SA per reposar les
instal.lacions afectades per l’incendi del dia 22 de juliol de 2012.

DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
4.

Proposta relativa a aprovar uns convenis de col.laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’empresa Risco Marimon SL per a
l’adquisició d’experiència professional dels diferents alumnes que
participen al dispositiu d’inserció sociolaboral, Treball al barris 2013.

5.

Proposta relativa a aprovar el document titulat Conveni de col.laboració
entre l'Ajuntament de Figueres i l'empresa Risco Marimon SL per a
l'adquisició d'experiència professional en empreses en el marc del
Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya
"Joves per l'ocupació".

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
6.

Proposta relativa a convocar proves selectives per a dues places de
tècnic/a mitjà/ana en activitats econòmiques en règim funcionari interí i a
aprovar les bases que han de regir el procés selectiu corresponent.

7.

Proposta relativa a convocar proves selectives per a una plaça de
tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí i a aprovar
les bases que han de regir el procediment selectiu corresponent.

8.

Assumptes urgents.

9.

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.

