LVM/dbs
Número d’expedient: CONV2018000100
Núm. 39
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 novembre de 2018 a les
catorze hores i trenta minuts 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 d’octubre
de 2018, repartida amb la convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a aprovar la modificació no substancial del contracte
d’obres de conservació i manteniment, reparacions menors i adequació
d’habitatges propietat de l’Ajuntament.

3.

Proposta relativa a aprovar inicialment els Estats i Bases d’actuació de la
Junta de Compensació del sector CF5 Els Olivars.

4.

Proposta relativa a concedir a l’entitat Unnim, Sociedad para la Gestión
de Activos Immobiliarios, SAU una llicència municipal d’obres per
enderrocar l’edificació situada al carrer Nou, número 92.

5.

Proposta relativa a concedir a la senyora Laura Margall Buxeda una
llicència municipal d’obra major per reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar al carrer Sant Pau, 109.

6.

Proposta relativa a autoritzar a l’entitat Inmo Criteria Caixa, SA la
transmissió d’una llicència d’obra major amb les condicions que consten
a l’expedient 120/06.
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7.

Proposta relativa a establir el termini màxim per a l’acabament de les
obres de la llicència número d’expedient 120/06 sol·licitada per l’entitat
Inmo Criteria Caixa, SA.

8.

Proposta relativa a concedir a la Comunitat de Propietaris Sant Celi i
Rústic, 1. 1 bis, Pujada del Castell, 26-28 i Avinguda Salvador Dalí i
Domènech, 148 una llicència d’obra major per instal·lar un aparell
elevador a l’immoble situat a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, 148.

9.

Proposta relativa a concedir al senyor Santiago Gabarre Utrera una
llicència d’obra major per a la construcció d’un panteó al cementiri
municipal, departament 6, parcel·la 19.

10.

Assumptes urgents.

11.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
31/10/2018 13:25:35

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
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