
A la Ciutat de Girona, a vint-i-sis de setembre de dos mil catorze.

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 la tinenta d'alcalde
Marta Madrenas i Mir, i que actua per l'absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se les tinentes d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous i Isabel
Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà.

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 la
viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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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 19 de setembre 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

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
auxiliar pràctic amb caràcter interí al Centre Cívic Sant Narcís i a temps parcial.

Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractes.

Posar en funcionament el tauler d'edictes electrònic que complementarà, i en el
seu cas, substituirà al tauler físic situat a l'entrada de les oficines de l'Ajuntament,
i aprovar les normes en relació a la difusió de la informació.

Obra núm 20140988
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris C.Nord, 13 per a
rehabilitació de façanes al carrer Nord, 13.
Pressupost: 117.635,18 euros Impost ICIO: 4.587,77 euros.

Obra núm 20140976
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

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

Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'edifici plurifamiliar entre mitgeres
al carrer Nou del Teatre, 6
Pressupost: 90.439,00 euros Impost ICIO: 3.527,12 euros.

Obra núm 20141005
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge per a instal·lació d'elevador al
carrer Serres, 16, bxs.
Pressupost: 37.250,00 euros Impost ICIO: 1.452,75 euros.

Obra núm 20141142
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya per a rehabilitació de
coberta al Joan Torró i Cabratosa, 15.
Pressupost: 79.282,64 euros Impost ICIO: 3.092,02 euros

Obra núm 20141140
Atorgar la llicència a Gironver, SL per a tala d'arbre al carrer Pont de la Barca, 1.

Atorgar subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur en
el marc del programa Girona Actua a l'empresa NEPTU8, SCP.

Atorgar subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur en
el marc del programa Girona Actua a l'empresa INSTITUTO DE GESTIÓN
SANITARIA, S.A..

Atorgar subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur en
el marc del programa Girona Actua a l'empresa APLICACIONES TECNICAS
GLOBAL, SL.

Obra núm 20141065
Atorgar llicència d'obres a Alsina Subirols, SL per a reforma per a canvi d'ús
d'oficina a habitatge a l'avinguda Sant Francesc,15, 5è.
Pressupost: 20.838,77 euros Impost ICIO: 812,71 euros.

Canviar la  titularitat de la parada núm.199 del  Mercat Municipal d'Abastaments.
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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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4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

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

Establir un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Tennis Taula,
Tennis Taula Girona-Ciutat i l'Ajuntament de Girona per a promocionar l'esport
del tennis de taula, a la ciutat de Girona i especialment a les escoles.

Aprovar la relació de persones admeses i excloses al concurs de mobilitat
interadministrativa per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia
Local.
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