
A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de març 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 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
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 20 de març 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 19 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a l'Oficina Municipal d'Habitatge amb caràcter interí per a
substituir una treballadora amb excedència voluntària.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a Tresoreria per substituir una situació d'incapacitat
temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2015 relatiu a contractació d'un
conserge-mantenidor, amb caràcter interí, per a substituir una baixa per
incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2015 relatiu a contractació d'un
conserge-mantenidor, amb caràcter interí, per a substituir una baixa per
incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2015 relatiu a contractació d'un tècnic
d'assessorament d'empreses dins el Programa integral de suport a les persones
emprenedores (Catalunya Emprèn).
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar els canvis de torn de la policia municipal del mes de març de 2015.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'una estudiant de Màster Universitari en
Turisme Cultural de la UdG, a l'Oficina Municipal de Turisme.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de novembre de 2014.

Formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Col·legi
Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), Junta de Girona.

Obra núm 20141270
Atorgar llicència d'obres a la societat Pedret, 106, CB per a reforma d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres per a cinc habitatges al carrer Pedret, 106.
Pressupost: 111.443,28 euros Impost ICIO: 4.346,29 euros

Obra núm 20141435
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge aparellat a ronda Fort Roig,
23.
Pressupost: 84.040,00 euros Impost ICIO: 3.277,56 euros

Obra núm 20141577
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació i ampliació d'un habitatge al carrer
Barcelona, 11, 2n
Pressupost: 162.588,00 euros Impost ICIO: 6.340,93 euros

Obra núm 20150259
Atorgar llicència d'obres per a modificació interior d'habitatge entre mitgeres al
carrer Llebre, 10, 1r.
Pressupost: 38.729,39 euros Impost ICIO: 1.510,45 euros

Obra núm 20150028
Atorgar llicència d'obres a la societat Tu i Jo 99 per a reforma interior de local al
carrer Sant Clara, 45.
Pressupost: 49.597,65 euros Impost ICIO: 1.934,31 euros

Obra núm 20141627
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

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

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Atorgar llicència de divisió horitzontal al carrer Hortes, 8

Obra núm 20150283
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris plaça Maria Auxiliadora, 4
per a rehabilitació de façana a plaça Maria Auxiliadora, 4.
Pressupost: 38.207,00 euros Impost ICIO: 1.490,07 euros

Obra núm 11667
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Procom Forques, SL per a
construcció edifici de dos blocs d'escala, de dos plantes soterrani per a
aparcaments, planta baixa i dues plantes pis, per a 20 habitatges al carrer Riu
Guadiana, 28

Obra núm 20081338
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a rehabilitació de la masia Ca na Mula a
disseminat Campdorà, 107

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 200, 201 i 202 del
Mercat Municipal d'Abastaments.

Aprovar la convocatòria d'ajuts "Activa el teu projecte" adreçada a centres
educatius de la ciutat, curs 2015-2016.

Modificar l'annex 2 de l'acord aprovat per Junta de Govern Local de data 6 de
març de 2015, relatiu al procés de preinscripció i matriculació a les escoles
bressol i llars d'infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles
bressol privades.

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a
programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona per a l'any
2015 i les seves bases específiques reguladores.
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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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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

Obra núm 20130094
Atorgar llicència d'obres a la societat B-40, SL per a reforma de locals comercials
i vestíbul comunitari en planta baixa d'edifici plurifamiliar per a la creació de 7
habitatges al carrer Pau Casals, 32
Pressupost: 144.873,00 euros Impost ICIO: 5.650,05 euros

Obra núm 20150100
Atorgar llicència d'obres a la societat Neslté España, SA per a instal·lació de
castes externes d'obraa carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 50.150,00 euros Impost ICIO: 1.955,85 euros

Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament
de Salt, per a la coordinació i difusió de l'oferta formativa dels Centres de
Formació d'Adults dels dos municipis.

Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Oxfam Intermón per a
l'organització de la 5a edició del Trailwalker Girona 2015.
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