FGC/cbm
Número d’expedient: CONV2015000040
Núm. 15
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'abril de 2015 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'abril de
2015, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir a l’entitat Carns Figueres SLU una llicència
municipal d'obres per a la instal.lació d’una línia de sacrifici i especejat en
calent de porcí al paratge Camps de Can Vidal, s/n.

3.

Proposta relativa a concedir als senyors Ernest Vila Morales i Carme Rubio
Ribas una llicència municipal d'obres per a la rehabilitació d’un habitatge
entre mitgeres al carrer Nou, 18.

4.

Proposta relativa a autoritzar la transmissió de la llicència d'obres
concedida per a la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 51
habitatges i aparcament al carrer Progrès, 17-19-21, i el Far d'Empordà,
18-22, a l'entitat Buildingcenter SAU.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
5.

Proposta relativa a aprovar un expedient de contractació per a l'atorgament
d'una concessió de domini públic per a la instal·lació de pantalles
informatives i publicitàries a la via pública.

6.

Proposta relativa a aprovar el contracte d'arrendament del local situat al
carrer Doctor Barraquer, núm. 4, en la planta semisoterrani de l'església
del Bon Pastor.

7.

Assumptes urgents.

8.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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Felip Torres
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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.

