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Número d’expedient: CONV2015000058
Núm. 22
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 13 de juliol 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

Referència:c52b62f9-114c-4360-a4b4-e56ee8304650 (verificable a http://www.figueres.cat)

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1.

Constitució de la Junta de Govern Local.

2.

Acceptació de la delegació d'atribucions realitzada en la Junta de Govern
Local per un decret de l'Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015.

3.

Donar compte d'un decret de l'Alcaldia Presidència de 3 de juliol de 2015
pel qual s'autoritza la presència en les sessions de la Junta de Govern
Local de dos membres de la corporació.

4.

Donar compte d'un decret de l'Alcaldia Presidència de 9 de juliol de 2015
pel qual es fixa el dia i hora de realització de les sessions de la Junta de
Govern Local.

5.

Ratificació d'un decret de l'Alcaldia Presidència de 2 de juny de 2015 pel
qual es resol no interposar recurs contenciós administratiu en l'expedient
número SUMA'T47-2010.

6.

Ratificació d'un decret de l'Alcaldia Presidència d'1 de juliol de 2015 pel
qual es designa un lletrat per a la representació i defensa dels interessos
municipals en el recurs procediment abreujat número 193/2015.

7.

Proposta relativa a concedir a l’entitat Eixampla 06 Inversions Immobiliàries
SL, una llicència municipal d'obres per a enderrocar l’immoble situat al
carrer Vilabertran, 27.

8.

Proposta relativa a concedir al senyor Juan Cortés Santiago una pròrroga
per a l'acabament de les obres de la llicència, expedient 065/09.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE CULTURA
9.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb l’Orquestra de
Cadaqués per a la tercera edició de la Setmana de les Joves Orquestres a
Figueres.

10. Assumptes urgents.
11. 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 Albert
Testart Guri, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Natàlia Sànchez
Dipp, Lluís Armengol Subirós, Montserrat Boher Genís, Maria Àngels Olmedo
Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez i
Xavier Monfort Peligero 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.

