
A la Ciutat de Girona, a sis de març 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 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.

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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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 27 de febrer 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 D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant del Cicle Formatiu de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes de l'Institut Salvador Espriu de Salt, a la
biblioteca Salvador Allende.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'una estudiant del Grau d'Estudis
clàssics i català de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, a la biblioteca
Antònia Adroher.

Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
superior per prestar serveis a la secció de salut pública i qualitat ambiental, de
l'àrea de Ciutadania.

Aprovar la proposta informada favorablement per part de la Comissió de
valoració de contractació de personal, relativa a un brigada de control de plagues
i animals.

Aprovar la proposta informada favorablement per art de la comissió de valoració
de contractació de personal de canvis de torn de la policia municipal del mes de
gener de 2015.

Aprovar la proposta informada favorablement per part de la comissió de valoració
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

de personal d'abonament d'una gratificació a la responsable administrativa de la
secció de Tributs i Serveis Jurídics.

Aprovar la proposta informada favorablement per la comissió de valoració de
contractació de personal d'abonament d'un complement retributiu al tècnic
superior de Secretaria, per la gestió del Pla de Formació Contínua de l'any 2014.

Aprovar els padrons fiscals de l'any 2015.

Aprovar el calendari de cobrament dels tributs per l'any 2015.

Prorrogar l'autorització a les entitats bancàries en la col·laboració en la
recaptació de rebuts de padró.

Obra núm 20141232
Atorgar llicència d'obres a la societat Salper Stetic, SL per a adequació de local
per a centre d'estètica i depilació al carrer Juli Garreta, 26, bxs.
Pressupost: 47.880,00 euros Impost ICIO: 1.867,32 euros

Obra núm 20150135
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Isabel la Catòlica,
18, bxs.
Pressupost: 8.036,32 euros Impost ICIO: 313,42 euros

Obra núm 20141579
Atorgar llicència d'obres a l'entitat Pedret Art i Cultura per a tercera fase de la
restauració de la Capella del Pilar al carrer Pedret, 150.
Pressupost: 40.021,68 euros Impost ICIO: 1.560,85 euros

Obra núm 20150017
Atorgar llicència d'obres a la societat Calzados la Molla, SA per a reforma i
ampliació de local comercial al carrer Joan Maragall, 1, bxs.
Pressupost: 73.243,24 euros Impost ICIO: 2.856,49 euros

Obra núm 20150119
Atorgar llicència d'obres a la societat Torre Marcona, SL per a cosntrucció de
piscina al carrer Tarragona, 37
Pressupost: 29.549,00 euros Impost ICIO: 1.152,41 euros

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



Resolució 2015000170

Resolució 2015000171

Resolució 2015000172

Resolució 2015000173

Resolució 2015000174

Resolució 2015000175

Resolució 2015000176

Resolució 2015000177

Resolució 2015000178

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

Obra núm 20150210
Atorgar llicència d'obres a la societat Generali España SA de Seguros y
Reaseguros per a reforma d'habitatge i canvi d'ús a oficina a Gran Via Jaume I,
37, 8è 2a
Pressupost: 73.619,44 euros Impost ICIO: 2.871,16 euros

Obra núm 20150209
Atorgar llicència d'obres a la societat Generali España, SA de Seguros y
Reaseguros per a reparacions puntuals en façana, terrat i pati interior a Gran Via
Juame I, 37.
Pressupost: 55.354,64 euros Impost ICIO: 2.158,83 euros

Obra núm 20150171
Atorgar llicència de parcel·lació a l'avinguda Josep Tarradellas i Joan, 13-15

Obra núm 20141305
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Tosa d'Alp, 2
Pressupost: 311.652,20 euros Impost ICIO: 12.154,44 euros

Rectificar l'error material en la identificació de la finca registral 2626 de la
llicència atorgada per Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2015.

Aprovar el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars
d'infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles bressol privades
i aprovació dels preus públics de les escoles bressol municipals per al curs 2015-
2016.

Aprovar les bases de la convocatòria 2015 per a la participació d'escoles bressol
privades en el projecte d'escolarització 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.

Establir un conveni de col·laboració amb el Club RallyClassics per l'organització
del 63è   Rally Costa Brava els dies 13 i 14 de març 2015.

Resoldre la convocatòria de la setena edició del concurs de "Fotografia
Solidària".

Declarar deserta la convocatòria 2014-2016 de la Beca 8 de març i aprovar la
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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.

Resolució 2015000179
convocatòria 2015-2016 de l'esmentada Beca.


