
A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de febrer 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 i Ma.
Àngels Planas i Crous i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez.

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 primer tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 20 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. 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 data 17 de febrer de 2015 relatiu a contractació d'un
auxiliar pràctic per a Reprografia.

Decret de l'Alcaldia de data 23 de febrer de 2015 relatiu a contractació d'una
persona per efectuar el relleu d'un oficial de jardins.

Decret de l'Alcaldia de data 23 de febrer de 2015 relatiu a contractació amb
caràcter interí d'un peó per al cementiri municipal.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant del Grau en Geografia de
la UdG a la Unitat d'Anàlisi Territorial.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant del Postgrau en Resolució
de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació, a l'Oficina d'Atenció a la víctima i mediació de la
Policia Municipal de Girona.
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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.

Autoritzar una comissió de serveis d'un funcionari municipal.

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

Obra núm 20090591
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada per a construcció edifici de
planta baixa i dos plantes pis per a 5 habitatges al carrer Vesubi, 13.

Obra núm 20140967
Atorgar llicència d'obres a la societat AREAS, SA per a reforma interior de local
existent (bar restaurant cat.3-botiga-estanc) a plaça Espanya, 4.
Pressupost: 209.336,00 euros Impost ICIO: 8.164,10 euros

Obra núm 20100567
Autoritzar la transmissió de llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge
a Gran Via Jaume I, 5è 3a

Obra núm 20150113
Atorgar llicència d'obres a la societat Hortes Mercadal, SL per a rehabilitació de
façana al carrer Sèquia, 7
Pressupost: 39.115,00 euros Impost ICIO: 1.525,49 euros

Obra núm 20141608
Atorgar llicència d'obres a la societat Global Dental Girona per a reforma interior
de local al carrer Barcelona, 35, entl. B
Pressupost: 39.051,02 euros Impost ICIO: 1.522,99 euros

Obra núm 20141590
Atorgar llicència d'obres a la societat Rebenaque Pol, Inversions i Serveis, SL per
a reforma interior d'habitatge al carrer Doctor Gaspar Casal, 12, 4t 1a
Pressupost: 50.036,94 euros Impost ICIO: 1.951,44 euros

Obra núm 20141462
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Monges, 21.
Pressupost: 34.477,00 euros Impost ICIO: 1.344,60 euros

Obra núm 20100567
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma interior per a canvi d'ús de
local a habitatge a Gran Via Jaume I, 41, 5è 3a
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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 2015000152

Resolució 2015000153

Resolució 2015000154

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar inicialment el Projecte de millora d'un tram de la xarxa pública de
sanejament, a la pujada de la Barrufa 34-42.

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

Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el
Consorci del Ter, per a l'assessorament ambiental del Pla Estratègic fluvial de la
Ciutat de Girona.
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