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ORDRE DEL DIA 
 
Relació d’expedients conclosos que es posen a disposició de l’Alcaldia 
Presidència segons allò disposat a l’article 81 del reglament d’organització, 
funcionament i règimen jurídic de les entitats locals que va ser aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC: 
 
Primer.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Junta de Govern Local el proper 17 
de maig de 2019 a les 14:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes 
que s'indiquen a continuació. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2019. 
 
2.- Proposta relativa aprovar el conveni de col·laboració entre ajuntaments 
organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per 
oferir”. 
 
3.- Proposta relativa a atorgar a l'Institut Català del Sòl una llicència 
urbanística de parcel·lació/segregació de de les finques número 11 i 12 del 
Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector residencial avinguda Costa 
Brava, emplaçades al carrer Cantallops, números 8 a 18. 
 
4.- Proposta relativa a concedir al senyor Jordi Corominas Trinch una  llicència 
municipal d'obra major per a la construcció d’una nau de nova planta per 
incrementar la capacitat d’allotjament ramader de l’explotació ramadera a la 
finca rústica “Camp del Cel”. 
 
5.- Proposta relativa a concedir al senyor Sergio Zazo Martínez una llicència 
municipal d’obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al 
carrer Romans, número 19. 
 
6.- Proposta relativa a concedir a la senyora Montserrat Pibernat Valls  una 
llicència municipal d’obra major per a reforma d’habitatge unifamiliar al carrer 
Sant Roc, número 25. 
 
7.- Assumptes urgents. 
 
8.- Precs i preguntes. 
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Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcalde president 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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