
A la Ciutat de Girona, a trenta d'abril 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 la segona tinenta
d'alcalde Marta Madrenas i Mir, per absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó i del primer tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà, i trobant-se presents les
tinentes d'alcalde 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 el vicesecretari, Lluís Pau Gratacós. 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 24 d'abril 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 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació d'una
tècnica auxiliar de biblioteques a la Biblioteca Antònia Adroher per substituir una
situació d'incapacitat temporal i posterior maternitat.

Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació temporal
d'una auxiliar administrativa a Educació.

Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa al servei de Contractació i Compres per substituir una
situació d'incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació amb
caràcter interés, d'una tècnica d'educació infantil

Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació, amb
caràcter interí, d'una arquitecta tècnica.

Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a la contractació amb
caràcter eventual d'un auxiliar pràctic a Reprografia.

Decret de l'Alcaldia de data 24 d'abril de 2015 relatiu a la contractació d'una
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE CIUTADANIA
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3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

auxiliar administrativa al Servei d'Atenció a la Gent Gran i a les Dependències.

Resoldre l'expedient sancionador número 2015001882 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Establir sentit únic de circulació al carrer Collsacabra, des de la carretera de
Taialà cap al carrer Cartellà; i al carrer Susqueda, des del carrer Collsacabra cap
al carrer Castell de Montgrí.

Establir sentit únic de circulació al carrer Joan Reglà en el tram comprès entre
els carrers Mossèn Baldiri Reixac i Rutlla.

Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per a la millora de l'accessibilitat als
habitatges plurifamiliars d'edificació aïllada i ordenació específica.

Aprovar definitivament el projecte de millora d'un tram de la xarxa pública de
sanejament a la pujada de la Pujada de la Barrufa, números 34-42.

Obra núm 20150273
Atorgar llicència de divisió horitzontal al carrer Gran Via Jaume I, 65.

Obra núm 20150317
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a botiga amb obrador de
productes de nutrició al carrer Juli Garreta, 22, bxs. 1
Pressupost: 39.803,40 euros Impost ICIO: 1.552,33 euros

Obra núm 20150451
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Mas Verd, núm. 3
Pressupost: 22.017,56 euros Impost ICIO: 858,68 euros

Obra núm 20140507
Atorgar la transmissió de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Gran Via
Jaume I, 67 per a rehabilitació d'edifici plurifamiliar per a tres habitatges i un
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
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4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

local.

Obra núm 20150344
Atorgar llicència d'obres a Banque Chaabi du Maroc, Sucursal en España per a
reforma de local per a oficina bancària al carrer Creu, 2, bxs.
Pressupost: 39.915,67 euros Impost ICIO: 1.556,71 euros

Obra núm 20140172
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a ampliació planta segona d'habitatge
existent al carrer Rutlla, 25

Obra núm 20141356
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de dues oficines per a un
habitatge al carrer Santa Eugènia, 18, 2n 3a
Pressupost: 53.508,40 euros Impost ICIO: 2.086,83 euros

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 17 i 18 del  Mercat
Municipal d'Abastaments.

Autoritzar el canvi de titularitat de la parada número 25  Mercat de Majoristes de
Fruites i Verdures.

Aprovar el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació per l'any 2015.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà.

Aprovar la memòria valorada i l'actuació de millora de la substitució de la tanca
perimetral  de la zona del camp de futbol-7, del camp municipal de futbol de
Torres de Palau.
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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.


