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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 règim 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 12 de 
març 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 5 de març de 2020. 
2.- Proposta relativa a aprovar uns convenis per a la cessió temporal, en règim de 
comodat, de diverses peces amb destí a l’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili 
català del 1939” del Museu de l’Empordà. 
3.- Proposta relativa a aprovar un conveni amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per fomentar l'ús del català i del programa de voluntariat en l'àmbit 
local. 
4.- Proposta relativa a concedir a la senyora Lourdes Fina Carrera una llicència 
urbanística per a la constitució o modificació del règim de propietat horitzontal de 
l'immoble del carrer Sant Pere, número 21 i carrer Magre, número 14. 
5.- Proposta relativa a atorgar a la senyora Francisca Bosch Bruges una llicència 
urbanística de parcel·lació/segregació de terrenys en la finca emplaçada al carrer 
Nou de Vilatenim, 12-14. 
6.- Proposta relativa a desestimar el recurs d’alçada referent a la revocació de la 
pregunta 13 del primer exercici de la fase d’oposició per a la constitució d’una 
borsa de treball d’auxiliar d’administració general. 
7.- Assumptes urgents 
8.- Precs i preguntes 
   
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
La secretària accidental L’alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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