
A la Ciutat de Girona, a vint-i-nou de maig de dos mil quinze.

Essent les nou del matí, a la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament per celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l'alcalde en
funcions, Carles Puigdemont i Casamajó, i trobant-se presents el tinent d'alcalde
Jordi Fàbrega i Vilà i les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir, Ma. Àngels Planas i
Crous i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i Gironès, tots ells també
en funcions.

Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. Es troba present
l'interventor Carles Merino i Pons.
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L'alcalde, en funcions, declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta
de la sessió anterior, de data 22 de maig d'enguany, del qual s'ha tramès còpia a tots
els regidors membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queda aprovat
com a acta de l'esmentada sessió.

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa a l'Oficina Municipal d'Habitatge per substituir una
treballadora en situació d'incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
auxiliar pràctic al Centre Cívic Sant Narcís per substituir una situació d'incapacitat
temporal.

Obra núm 20141525
Atorgar llicència de divisió horitzontal d'edifici existent al carrer Joan Maragall,15

Obra núm 20101421
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reconstrucció d'edificació en sòl no
urbanitzable (Can Ferriol) per a una activitat de Turisme Rural a disseminat Sant
Daniel, 65

Obra núm 20121212
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona per a rehabilitació i millora de la Fontana d'Or -
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa en funcions.

Caixafòrum al carrer Ciutadans, 19.

Obra núm 20150555
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de farmàcia a Gran Via Jaume I,
61, bxs. 1.
Pressupost: 45.032,00 euros Impost ICIO: 1.756,25 euros

Obra núm 20150561
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a canvi d'ús a habitatge a
Gran Via Jaume I, 41, 5à 5a.
Pressupost: 47.693,70 euros Impost ICIO: 1.860,05 euros

Obra núm 20150026
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Puigsacalm, 70
Pressupost: 312.834,53 euros Impost ICIO: 12.200,55 euros

Obra núm 20131307
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a D.F.N.R., SL per a reforma interior d'edifici
plurifamiliar per a instal·lació d'ascensor a Gran Via Jaume I, 8.

Obra núm 20140028
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Corporación Radio Televisión Española,
SA per a reforma de la seu de la unitat Informativa CRTVE a Gran Via Jaume I,
60, entl.

Obra núm 20150571
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge unifamiliar a l'avinguda
Hispanitat, 54, bxs.
Pressupost: 53.227,30 euros Impost ICIO: 2.075,86 euros

Obra núm 20150569
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina prefabricada al carrer Puig
de Montilivi, 6
Pressupost: 8.765,00 euros Impost ICIO: 341,84 euros

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa JOVE I MORA 226, S.L.

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa LASER DROME, S.L.U.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.
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