
A la Ciutat de Girona, a setze d'octubre de dos mil quinze.

Essent un quart de deu 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 les tinentes i tinents
d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Ma Àngels Planas i Crous,
Eduard Berloso i Ferrer i Joan Alcalà i Quiñones.

Hi assisteixen també, per haver estat convocats, els regidors i regidora Carles Ribas i
Gironès, Eva Palau i Gil i Cristobal Sánchez i Torreblanca.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes.

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

Dóna fe de l'acte el secretari general en funcions, Lluís Pau Gratacós. Es troba
present l'interventor Carles Merino 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 9 d'octubre 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.

2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 29 de setembre de 2015 relatiu a la sol·licitud
subvenció per dur a terme el programa Joves per l'Ocupació durant el període
desembre 2015 - març 2016.

Decret de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2015 relatiu a mantenir la vigència del
contracte laboral d'una tècnica de grau mitjà del projecte transfronterer Natur'Acc
EFA 286/13.

Decret de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2015 relatiu a mantenir la vigència del
contracte laboral d'una auxiliar administrativa pel projecte europeu Athena Plus.

Decret de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar pràctic al Centre Cívic Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2015 relatiu a la contractació d'un
oficial 1a per substituir una situació d'incapacitat temporal al Teatre Municipal.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'ALCALDIA

ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS

4. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar el Pla de Govern "Girona, marca de país" 2015-2019.

Obra núm 20150845
Atorgar llicència d'obres a la societat Bufet Medic, SL per a ampliació de
consultoris mèdics al carrer Migdia, 130, bxs.
Pressupost: 46.349,30 euros Impost ICIO: 1.807,62 euros

Obra núm 20150312
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a construcció de
nou edifici per a la producció de cafè soluble a la carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 9.322.893,00 euros Impost ICIO: 363.592,83 euros

Obra núm 20150711
Atorgar llicència d'obres per a l'adequació i enjardinament d'espais lliure de
parcel·la a Ronda Peius Pascual i Carbó, 3.
Pressupost: 44.800,00 euros Impost ICIO: 1.747,20 euros

Obra núm 20150829
Atorgar llicència d'obres a la societat Golubsa, SL per a construcció d'edifici
plurifamiliar per a 4 habitatges al carrer Sant Isidre, 17, bxs.
Pressupost: 300.766,74 euros Impost ICIO: 11.729,90 euros

Obra núm 20151011
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Puigsacalm, 76
Pressupost: 191.684,17 euros Impost ICIO: 7.475,68 euros

Obra núm 20151086
Atorgar llicència d'obres per a tancament de cancell d'entrada al carrer Mas
Figueres, 4
Pressupost: 3.024,10 euros Impost ICIO: 117,94 euros

Obra núm 20151176
Atorgar llicència d'obres a la societat Teleinformàtica y Comunicaciones, SAU per
a reforma interior de local per a botiga Movistar a Gran Via Jaume I, 70, bxs. 1
Pressupost: 41.725,57 euros Impost ICIO: 1.627,30 euros
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ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat.

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

Obra núm 20140276
Atorgar modificació de llicència per a ampliació d'habitatge al carrer Tomás de
Lorenzana, 13, bxs.
Pressupost: 2.875,00 euros Impost ICIO: 112,13 euros

Obra núm 20150591
Atorgar llicència d'obres a la societat Gestió Habitatges Girona, SL per a
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Universitat de Girona, 25
Pressupost: 171.961,33 euros Impost ICIO: 6.706,49 euros

Obra núm 20150992
Atorgar llicència d'obres a Banco Popular Español, SA per a divisió d'un local per
a una oficina bancària i un local sense ús al carrer Emili Grahit, 67, acc.
CR EMILI GRAHIT 67 Acc
Pressupost: 87.000,00 euros Impost ICIO: 3.393,00 euros

Atorgar la llicència municipal recreativa de restauració per a l'exercici d'una
activitat de bar restaurant (cat. 3) amb terrassa interior privada situada al carrer
Rutlla, 117, bxs.

Aprovar les pràctiques de col·laboració de dues estudiants de segon curs de
"Guia, informació i assistència turístiques" de l'Escola d'Hosteleria i Turisme de
Girona, al Punt de Benvinguda.

Donar-se per assabentat de l'ampliació de l'Àrea local de caça G-20005 del
municipi de Girona.

Modificar l'import de la subvenció atorgada a l'empresa INSTITUTO DE
GESTIÓN SANITARIA, S.A en el marc del programa Girona Actua.

Acceptar la justificació econòmica corresponent a la subvenció destinada a la
contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona
Actua presentada per l'empresa INMOBILIARIA ANNA SAUBI, SL.

Acceptar la documentació justificativa corresponent a la subvenció destinada a la
contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quart de deu del matí.
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