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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 5 de febrer de 2018 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 29 de gener de
2018, repartida amb la convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 30 de gener de 2018 pel qual es
va aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb la
Universitat de Girona, Facultat d'Educació i Psicologia, per tal d'acollir una
estudiant.

3.

Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 30 de gener de 2018 pel qual es
va aprovar l'establiment d'un conveni educativa amb l'Institut Illa de Rodes
per tal d'acollir un estudiant del grau mitjà de Salvament i Socorrisme.

4.

Ratificació del decret de l'Alcaldia del dia 30 de gener de 2018 pel qual es
va aprovar l'establiment d'un conveni educativa amb l'Institut Illa de Rodes
per tal d'acollir un estudiant del grau mitjà de Salvament i Socorrisme.

5.

Proposta relativa a concedir als senyors Joaquim Vert Casamitjana i Marta
Dalmau una llicència municipal d'obres per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar al carrer Lleida, 30.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
70eb8651-900c-4f74-b478-47c7ee97df5a
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

6.

Proposta relativa a aprovar la classificació de les proposicions del contracte
del "Servei residencial d’estada limitada per a persones amb vulnerabilitat a
Figueres".

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.

