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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 maig de 2016 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 23 de maig de
2016, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir al senyor Lluís Monraba Isidro una llicència
municipal d'obres per a la reforma interior del local comercial situat al
carrer Germanes Massanet, 3.

3.

Proposta relativa a concedir al senyor Francisco Fernández Roy una
llicència municipal d'obres per a la construcció d'un habitatge entre
mitgeres al carrer Vila-Sacra, 17.

4.

Proposta relativa a aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Reurbanització de la Calçada dels Monjos – C/
Fossos i millores de l’accessibilitat del seu entorn”.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL
5.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb el Col.legi
d'Advocats de Figueres Alt Empordà per l'assessorament jurídic a les
persones i famílies, propietaris o llogaters amb l'habitatge habitual a
Figueres.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE CULTURA POPULAR I FESTES
6.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració amb l'Agrupació
Estimem el 600 i motor antic de Figueres.

7.

Assumptes urgents.

8.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcalde accidental president
[Firma01-01]

Referència:70e9a337-cfdf-4adb-9737-494d61976162 (verificable a http://www.figueres.cat)

CPISR-1 C PERE
CASELLAS
BORRELL
27/05/2016 14:01:16

Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Agnès Lladó
Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís
Armengol Subirós, Antoni García Quesa,Maria Àgels Olmedo Delestal, Diego
Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu i Antonio Pérez Márquez 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 i a la sessió de la qual no
estan autoritzats per assistir-hi segons l'article 59.2 del Reglament orgànic
municipal.

