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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 la Junta de Govern Local el proper 2 
de gener de 2020 a les 12:00 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 19 de desembre de 2019. 
2.- Proposta relativa a concedir al senyor Narcís Soler Lagresa 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 situada al carrer Sant Pau, número 155, cantonada amb 
el carrer La Pau, número 11. 
3.- Proposta relativa a concedir al senyor Ali Oubella una llicència municipal 
d'obra major per distribució d’habitatge dins d’un espai sense ús al carrer 
Vicenç Bou, número 1. 
4.- Proposta relativa a concedir a la senyora Margarita Giró Aranda una 
llicència municipal d'obra major per legalització reforma i ampliació dels forjats 
interiors a l’immoble situat al carrer Col·legi, número 45. 
5.- Proposta relativa a concedir a la senyora Albania Pibernat Pericas una 
llicència municipal d'obra major per a reforma d’habitatge unifamiliar al carrer 
Hortes, número 12 . 
6.- Assumptes urgentes. 
7.- Precs i preguntes. 
  
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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