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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 14 de juliol 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 7 de juliol de
2014, repartida amb la convocatòria.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2.

Ratificació del decret de l'Alcaldia de 20 de juny de 2014 pel qual es va
aprovar el Programa de Treball i Formació per a persones aturades
perceptores de la renda mínima d'inserció.

3.

Proposta relativa a concedir a l’entitat Alba Hotel Invest SL una llicència
municipal d'obres per a la reforma de l’Hotel President per a l’obtenció de
la categoria 4* a l’Avinguda Salvador Dalí, 82.

4.

Proposta relativa a concedir al senyor Pere costa Armangué una llicència
municipal d'obres per a viver i centre de venda de plantes, arbres i flors al
Paratge Molí Petit, parcel.les 23 i 105 del polígon 11 de rústica.

5.

Proposta relativa a aprovar la certificació única d'obres de les d'execució
de les "Obres per a la millora de l'accessibilitat del pati del Centre Cívic de
la Marca de l'Ham".

DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
6.

Proposta relativa a aprovar l'Annex-01 al Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Figueres i l'empresari individual el Sr. Albert Sastre Parra

per a l'adquisició d'experiència professional en empreses en el marc del
Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya
"Joves per l'ocupació".
7.

Proposta relativa a aprovar un conveni de col.laboració per a pràctiques en
empresa en el març de Programa 2 amb l'empresa Francisco Fernández
Roy.

DELEGACIÓ DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SALUT
8.

Proposta relativa a aprovar una primera pròrroga del contracte de prestació
de serveis al menjador social.

9.

Assumptes urgents.

10. Precs i preguntes.
Figueres, el dia que signo aquest document
L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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Nota: La tramesa d'aquest document als membres de l'Ajuntament Maria
Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Margarita Cotcho Pi, Pere
Casellas Borrell, Mireia Guerrero Casero, Mireia Mata Solsona, Joan Font
Ribera, Xavier Monfort Peligero i Esteve Gratacós Andrade 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.

