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Núm. 08
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 3 de març de 2014 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 de febrer de
2014, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 17 de febrer de 2014 pel qual es va
autoritzar la sol.licitud d'una subvenció al Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al projecte "Casa Empordà.
Mobilitat de fluxos turístics".

3.

Proposta relativa a denegar la llicència de segregació en la finca
emplaçada al carrer Romans, 9 i 11, sol.licitada pels senyors Carme, Joan i
Anna Maria Gañil Pujadas.

4.

Proposta relativa a concedir al senyor José Manuel González Domínguez
una llicència de segregació en les finques emplaçades al carrer Balmes, 73
i Via Emporitana, 70 i posterior agrupació en la finca emplaçada a la Via
Emporitana, 68.

5.

Proposta relativa a aprovar inicialment una memòria valorada per a
l’ampliació de la vorera del carrer Monturiol, 4 i un conveni de col.laboració
empresarial per al finançament de l'obra.

COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

GENERALS

I

PROMOCIÓ

6.

Dictamen relatiu a aprovar l'establiment d'un conveni individualitzat de
pràctiques en centres de treball amb l'Institut Pere Alsius Torrent per tal
d'acollir un estudiant.

7.

Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col.laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per a la realització del programa de qualificació professional
inicial del Pla de Transició al Treball.

8.

Assumptes urgents.

9.

Precs i preguntes.

Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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