CPM/cbm

Número d’expedient: CONV2017000091

Núm. 38

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 d'octubre de 2017 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 d'octubre de
2017, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 27 d'octubre de 2017 pel qual es
resol la concessió de les subvencions dins el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals "Foment de les TIC a l'Alt Empordà".

3.

Proposta relativa a autoritzar la transmissió de les llicències d'obres,
expedients números 167/06 i 035/09, a favor de l'entitat Cocu SL.

DELEGACIÓ ESPECIAL BARRI DE SANT JOAN
4.

Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació Intermèdia
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el
projecte “Enganxa’t i Renova’t. Accions per treballar habilitats bàsiques i
d'inclusió social de la comunitat gitana de Figueres.

5.

Proposta relativa a aprovar un conveni amb la Fundació Pere Closa
regulador de la concessió d’una subvenció directa per a portar a terme el
projecte “Promoció socioeducativa del poble gitano”.

6.

Assumptes urgents.

7.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
27/10/2017 14:26:35
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Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Manuel Toro
Coll, Núria Galimany Granés, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi
Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Antoni García Quesada, Oriol Turró Garriga,
Pere Casellas Borrell, Alfons Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero,
Maria Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu,
Antonio Pérez Márquez, Òscar Vergés Moreno i Diego Borrego Torres 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.

