
A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit de novembre 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 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 la
viceinterventora Glòria Rigau 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 21 de novembre 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 CIUTADANIA

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

Decret de l'Alcaldia de 24 de novembre de 2014 relatiu a l'aprovació de convenis
de col·laboració amb la UdG per a la formació pràctica de 10 estudiants del Grau
en Mestre d'Educació Infantil.

Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractació de
personal.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant de l'Escola d'Hoteleria i
Turisme de Girona, a l'oficina del Punt de Benvinguda de Girona.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant de l'Escola d'Hoteleria i
Turisme de Girona, a l'oficina del Punt de Benvinguda de Girona.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant de l'Escola d'Hoteleria i
Turisme de Girona,  a l'oficina Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Girona.

Aprovar el canvi de torn d'un agent de la Policia Municipal.
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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 de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

Establir sentit únic als carrers Estudi General de Girona, Mercè Rodoreda i
Joaquim Maria Masramon i de Ventós, a partir del 3 de desembre.

Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 1.

Obra núm 20141338
Atorgar llicència d'obres a la societat Valvi Alimentació i Serveis, SL per a
ampliació i condicionament interior de local per a oficines al carrer Riu Güell, 68
Pressupost: 423.050,38 euros Impost ICIO: 16.498,96 euros

Obra núm 20141337
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a obres
d'urbanització en parcel·la destinada a activitat industrial a la carretera Antiga d'
Amer, 3, bxs.
Pressupost: 607.141,80 euros Impost ICIO: 23.678,53 euros

Obra núm 20140977
Atorgar llicència de legalització de canvi d'ús d'un habitatge al carrer Cerverí, 2 1r
1a
Pressupost: 9.728,00 euros Impost ICIO: 379,39 euros

Obra núm 20141465
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a construcció d'escala de
comunicació interior al carrer Alemanys, 14.
Pressupost: 13.002,96 euros Impost ICIO: 507,12 euros

Obra núm 20141381
Atorgar llicència d'obres a la societat Memora Servicios Funerarios, SL per a
adequació de local i façana per accessibilitat a l'avinguda França.
Pressupost: 159.663,87 euros Impost ICIO: 6.226,89 euros

Obra núm 20140247
Atorgar llicència d'obres a la societat Gestion de Servicios Tarres, SL per a
adequació de local existent en planta baixa per a 6 garatges, 1 traster i 1 local
sense ús al carrer Bernat Boades, 46, bxs.
Pressupost: 34.808,86 euros Impost ICIO: 1.357,55 euros

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les nou
hores i deu minuts.
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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.

en el marc del programa Girona Actua a l'empresa INSTITUTO DE GESTIÓN
SANITARIA, S.A.

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

Aprovar el protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la
via pública.

Aprovar un projecte de cooperació directa en la seva primera fase d'identificació
de necessitats per part de l'Ajuntament de Girona.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament pel seguiment i control dels projectes de
cooperació al desenvolupament de la convocatòria de subvencions de
l'Ajuntament.
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