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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 27 de novembre 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 20 de novembre
de 2017, repartida amb la convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir a l'entitat Daloa Inversions SLU una llicència
municipal d'obres per a l'ampliació del local de l'edifici situat al carrer
Castelló, 18.

3.

Proposta relativa a concedir ajuts per a la millora de l’accessibilitat
(ascensors i altres) dels habitatges de l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral
del Centre Històric.

4.

Proposta relativa a concedir ajuts per a la rehabilitació i restauració de
façanes a l'àmbit del Pla d'intervenció integral del Centre Històric.

5.

Assumptes urgents.

6.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
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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.

