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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 1 de desembre 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 24 de
novembre de 2014, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir al senyor Mohamed Said Bouabdeli Refaa
una llicència municipal d’obres per a l’ampliació d’un habitatge entre
mitgeres al carrer Rocabertí, 9.

3.

Proposta relativa a concedir al senyor Lluís Rios Cufí una llicència
municipal d’obres per a la construcció d’un garatge-magatzem al carrer
Pujades, 39.

COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

GENERALS

I

PROMOCIÓ

4.

Dictamen relatiu a denegar al senyor Francesc Xavier Vilà Etayo una
bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.

5.

Dictamen relatiu a denegar al senyor Francisco Pérez Moreno una
bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.

6.

Dictamen relatiu a denegar al senyor Pedro Cañabete Rodriguez una
bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.

7.

Dictamen relatiu a aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner de
Figueres per tal d’acollir una estudiant en pràctiques.

8.

Dictamen relatiu a aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner de
Figueres per tal d’acollir una estudiant en pràctiques.

9.

Dictamen relatiu a aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner de
Figueres per tal d’acollir una estudiant en pràctiques.

10.

Assumptes urgents.

11.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcalde accidental
[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.

