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Número d’expedient: CONV2018000034 
 
 

     Núm. 14 
 
 

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 16 d'abril 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 9 d'abril de 
2018, repartida amb la convocatòria. 

 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

 
2. Proposta relativa a concedir al senyor Miguel Gironès Puig una llicència 

municipal d'obres per a la reforma de dos habitatges existents al carrer 
Méndez Núñez, 4. 

 
3. Proposta relativa a concedir a la senyora Hasnae Benslaiman 

Benslaiman una llicència municipal d'obres per a la reforma i ampliació 
d'habitatge existent  al carrer Jonquera, 69. 

 
4. Proposta relativa a denegar a l'entitat Bon Preu SAU la llicència 

municipal d'obres per a la col.locació de 1.532,07 m2 de marquesines a 
l'aparcament del carrer Nou, 177, cantonada amb carrer de la Sitja. 

 
5. Proposta relativa a concedir als senyors Martí Pujol Camps i Patricia 

Lojo Pons una llicència municipal d'obres per a la construcció d'habitatge 
unifamiliar aparellat al carrer Lleida, 51 (parcel.la 54). 

 
6. Proposta relativa a concedir als senyors Carlos Vidal Fontana i Mireia 

Sala Lorenzo una llicència municipal d'obres  per a la construcció 
d'habitatge unifamiliar aparellat al carrer Lleida, 53 (parcel.la 53). 

 



 

7. Proposta relativa a concedir a l'entitat Arquitectura Plus CollGorgot SL 
una llicència municipal d'obres per a la construcció d'habitatges 
unifamiliars aparellats al carrer Lleida, 55-57 (parcel.les 51-52). 

 
8. Proposta relativa a concedir al senyor Xavier López Cumbriu una 

pròrroga per a l'acabament de les obres  de la llicència expedient 
OBMA2015000001.   

 
9. Proposta relativa a  concedir al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una 

llicència municipal d'obres per a la reforma de l'edifici de l'Àrea de 
Joventut situat al carrer Anicet de Pagès, 2. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 

 
10. Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació 

educativa amb la Universitat de Girona per tal d'acollir una estudiant de 
Grau en Turisme.  

 
11. Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació 

educativa amb la Universitat de Girona per tal d'acollir una estudiant de 
Grau en Turisme. 

 
12. Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació 

educativa amb la Universitat de Girona per tal d'acollir una estudiant de 
Grau en Turisme. 

 
13. Assumptes urgents. 

 
14. Precs i preguntes. 

 
Figueres, el dia que signo aquest document 
 
L'alcaldessa presidenta 
 [Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
 
 
 
 


		2018-04-13T13:30:41+0200
	CPISR-1 C MARTA FELIP TORRES - 13/04/2018 13:30:41




