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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 4 de desembre 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 27 de novembre
de 2017, repartida amb la convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir a l'entitat Punta Sud 14 SL una llicència
urbanística per a la constitució o modificació d’un règim de propietat
horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d’altres operacions
jurídiques de la finca del carrer Sant Antoni, 33-35.

3.

Proposta relativa a concedir a la senyora Carme Castelló Cusí una llicència
municipal d'obres per a enderrocar l’immoble situat a l'avinguda de Roses,
74.

DELEGACIÓ
CIUTADANA
4.

DEL

SERVEI

DE

TRANSPARÈNCIA

I

PARTICIPACIÓ

Proposta relativa a aprovar la informació, instruccions i projectes dels
Pressupostos Participats 2017.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
5.

Proposta relativa a disposar l’adhesió del municipi de Figueres a l’Acord
marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament
d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
28096886-ad16-4d83-9b44-3c43d9371878
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

DELEGACIÓ EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DEL BARRI DE SANT JOAN
6.

Proposta relativa a adjudicar a l’Associació per la recerca i l’acció social
(A.R.A.) - Vincle el contracte del Servei de mediació cívic-comunitari.

7.

Assumptes urgents.

8.

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 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.

