Núm. 27

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 31 d’agost de 2015 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 24 d’agost de 2015, repartida amb la
convocatòria.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Proposta relativa a concedir a la senyora Presentación
Valls Campoy una llicència municipal d’obres per a la
rehabilitació de la coberta de l’edifici situat al
carrer Vilabertran, 23.

DELEGACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ
3.

Proposta relativa a aprovar la classificació de les
proposicions
en
la
licitació
de
la
concessió
administrativa del servei públic del conservatori
municipal de música.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
4.

Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb la Fundació
Casa de Cultura de la Diputació de Girona per al
desenvolupament del projecte Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona (FITAG).

5.

Dictamen relatiu a aprovar l’establiment d’un conveni
de cooperació educativa amb la Universitat de Girona
per tal d’acollir una estudianta.

6.

Dictamen relatiu a la concessió d’una bonificació del
95% en la quota de l’impost sobre construccions,

instal·lacions i obres per les obres realitzades pels
senyors Ernest Vila Morales i Carme Rubio Ribas.
7.

Dictamen relatiu a la concessió d’una bonificació del
95% en la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per les obres realitzades pel
Consorci del Castell de Sant Ferran.

8.

Assumptes urgents.

9.

Precs i preguntes.

Figueres, 28 d’agost de 2015
L'alcaldessa presidenta

Marta Felip Torres

Nota: La tramesa d'aquest document als membres de
l'Ajuntament Albert Testart Guri, Agnès Lladó Saus, Maria
Perpinyà Fortunet, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol
Subirós, Montserrat Boher Genís, Héctor Amelló Montiu,
Antonio Pérez Márquez i Xavier Monfort Peligero 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.

