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Número d’expedient: CONV2018000025

Núm. 09

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 març 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 26 de febrer de
2018, repartida amb la convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Donar compte del decret de l'Alcaldia de 28 de febrer de 2018 pel qual es
va aprovar un conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i
Propostes Visuals SL per al condicionament i posada en funcionament de
la sala de cinema "Las Vegas".

3.

Proposta relativa a concedir al senyor Antoni Casellas Batlle una llicència
municipal d'obres per a la construcció de nau industrial per garatge i
administració del garatge al carrer Itàlia, 44.

4.

Proposta relativa a denegar a l'entitat Puig Infante SL una llicència
urbanística de segregació de terrenys en la finca emplaçada a l'avinguda
Vilallonga, 104.

5.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb Pasqual Arts
Music SLU per a l’organització del Festival Acústica i Acústiqueta durant
els anys 2018, 2019 i 2020.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE PATRIMONI.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
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Validació
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6.

Proposta relativa a comprar la finca rústica inscrita en el Registre de la
Propietat de Figueres amb el núm. 2828.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
7.

Proposta relativa a convocar proves selectives per a la formació d'una
borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de
taquiller/a i a aprovar les bases que han de regir el corresponent
procediment selectiu.

8.

Proposta relativa a convocar proves selectives per a la formació d'una
borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar
d'administració general i a aprovar les bases que han de regir el
corresponent procediment selectiu.

9.

Proposta relativa a convocar proves selectives d'una plaça d’enginyer
superior, dins de la subescala tècnica de l’escala d’Administració Especial,
en règim funcionari interí, i a aprovar les bases que han de regir el
corresponent procediment selectiu.

10. Proposta relativa a convocar proves selectives mitjançant el sistema de
concurs oposició d’una plaça de tècnic/a gestió d’administració general en
règim de funcionari de carrera, i a aprovar les bases que han de regir el
corresponent procediment selectiu.
11. Assumptes urgents.
12. Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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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, Aleix Jiménez León, Pere
Casellas Borrell, Alfons Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero, Maria
Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio
Pérez Márquez i Òscar Vergés Moreno 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

