
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA  JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-TRES
DE GENER DE DOS MIL QUINZE

SECRETARIA GENERAL





A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de gener 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 del primer tinent
d'alcalde, Jordi Fàbrega i Vilà, per absència de l'alcalde, Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir, Ma.
Àngels Planas i Crous i Isabel Muradàs i Vàzquez.

Excusa la seva absència 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 16 de gener 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. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a un conveni de
pràctiques d'un estudiant del Grau en Geografia a la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona, a la UMAT.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2015 relatiu a contractació d'un
tècnic de grau mitjà, infermer, amb caràcter interí, per a substituir una
excedència per cura de familiars.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2015 relatiu a contractació d'una
persona per efectuar el relleu d'una ordenaça.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2015 relatiu a substitució d'un
jardiner en el projecte "gestió sostenible de les plantes adventícies".

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a un contracte interí
d'una tècnica a les Escoles bressol per substituir una situació d'IT i posterior
maternitat.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a contractació de
personal per al programa Treball a Barris, Exp. GTB-072/14.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'ALCALDIA

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa amb caràcter interí a l'Oficina de Comunicació.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a jubilació parcial d'una
treballadora municipal.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a un contracte de relleu
a la Secció de Salut.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2015 relatiu a contractació d'un peó
pintor amb un contracte de relleu a temps parcial.

Acceptar diverses donacions de documentació a l'Arxiu Municipal.

Aprovar la modificació i l'establiment de preus públics de 2015 pels serveis de
Biblioteques.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris prestats pel personal
municipal durant el mes de desembre de 2014  i d'altres pendents de justificar.

Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 43.

Obra núm 20141368
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Independència,
11, esc. 2, 5è 2a
Pressupost: 148.804,00 euros Impost ICIO: 5.803,36 euros

Obra núm 11169

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Resolució 2015000041

Resolució 2015000042

Resolució 2015000043

Resolució 2015000044

Resolució 2015000045

Resolució 2015000046

Resolució 2015000047

Resolució 2015000048

Resolució 2015000049

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

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

Atorgar a la societat Arcadi Pla, SA pròrroga per a contrucció d'edifici de tres
plantes soterrani per aparcaments, planta baixa per a locals i tres plantes de pis
per a 18 habitatges al carrer Santiago, 41.

Obra núm 20130585
Atorgar modificació de llicència per a tres habitatges i un local comercial al carrer
Alemanys, 10.
Pressupost: 23.590,00 euros Impost ICIO: 920,01 euros

Obra núm 20080500
Declarar la caducitat de la llicència d'obres per a redistribució interior d'habitatge
al carrer Ballesteries, 5, entl.

Obra núm 20141463
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge unifamiliar a l'avinguda
Sant Narcís, 3, bxs.
Pressupost: 61.816,61 euros Impost ICIO: 2.410,85 euros

Obra núm 11427
Atorgar a la societat Contratas y Obras Empresa Constructora, SA pròrroga de
llicència per a rehabilitació de l'edifici antic Banc d'Espanya a plaça Marquès de
Camps, 13.

Obra núm 20091366
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a construcció d'edifici de planta baixa i
quatre plantes pis per a quatre habitatges i un local al carrer Joaquim Vayreda,
36.

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 10 i 11 del Mercat
Municipal d'Abastaments.

Aprovar la programació i els encàrrecs derivats de les activitats de la Xarxa de
Centres Cívics corresponent al període gener - juliol 2015.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats la Fundació Llibreria les Voltes.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Asociación Maternidad y Lactancia -
Mayla.
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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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Inscriure al Registre Municipal d'Entitats el Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya - CFC.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Social Esqueix.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats el Club Escola de Bàsquet Marc Gasol.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats el Club Tennis Taula Girona Ciutat.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant
Narcís Sud.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Catalana de Bipolars.

26.

27.

28.

29.

30.

31.


