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Número d’expedient: CONV2018000021 
 
 
 

Núm. 07 
 
 

C O N V O C A T Ò R I A 
 
 

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 19 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 12 de febrer de 

2018, repartida amb la convocatòria. 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2. Proposta relativa a concedir a l'entitat Village Restauración SL una llicència 

municipal d’obres per a la reforma i adequació interior de restaurant a la 
Rambla, 16. 

 
3. Proposta relativa a concedir a l'entitat Cocu SL una llicència municipal 

d’obres per a modificació segona de la llicència d'un edifici plurifamiliar amb 
23 habitatges, garatge amb 29 places i local en baixos al carrer  Joan 
Arderius, 2 i plaça de l'estació,13. 

 
4. Proposta relativa a concedir a l’entitat Vesta Immobles 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 Progrès, 3, baix. 

 
5. Proposta relativa a atorgar a l’entitat Marina Center SL una llicència 

urbanística per a efectuar una divisió o segregació de terrenys en la finca 
emplaçada al carrer Nou, 231. 

 
DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS 



 

 
6. Proposta relativa a convocar proves selectives  per a la formació d’una 

borsa de treball per a places de monitor socorrista i a aprovar les bases 
que han de regir el corresponent procediment selectiu. 

 
7. Proposta relativa a convocar proves selectives per promoció interna i 

mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a superior 
en economia i  a aprovar les bases que han de regir el corresponent 
procediment selectiu. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
8. Dictamen relatiu a aprovar el document titulat "Addenda al conveni de 

col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Figueres per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb 
recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions 
locals" 

 
9. Assumptes urgents. 
 
10. Precs i preguntes. 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 
 
L'alcaldessa presidenta 
 [Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
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