A la Ciutat de Girona, a cinc de setembre de dos mil catorze.
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 2a. tinenta
d'alcalde Marta Madrenas Mir, i trobant-se presents la tinenta d'alcalde Ma. Àngels
Planas i Crous i la regidora 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 la
interventora Rosa Div Desvilar.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 29 d'agost 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
1. Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2014 relatiu a contractació del personal
de consergeria i manteniment per a les escoles públiques municipals durant el
curs escolar 2014-2015.
Resolució 2014000525

2. Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2014 relatiu a contracte interí de dos
conserges-mantenidors durant el curs escolar 2014-2015.
Resolució 2014000526

3. Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2014 relatiu a contractació d'un
conserge durant el curs escolar 2014-2015.
Resolució 2014000527

4. Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2014 relatiu a contractació de
tècnics/ques d'educació infantil per a les diferents escoles bressol municipals
durant el curs 2014-2015.
Resolució 2014000528

5. Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2014 relatiu a contractació d'un peó
per a la brigada de Microurbanisme i supressió de barreres arquitectòniques.
Resolució 2014000529

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
6. Acceptar el fons de l'Associació Gironina de Teatre.
Resolució 2014000530

7. Aprovar la resolució de la convocatòria del Cicle Girona Coral per a la promoció
de les corals amateurs de la ciutat de Girona per a l'any 2014.
Resolució 2014000531

8. Resolució Concurs del cartell de les Fires de Girona 2014.
Resolució 2014000532

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
9. Nomenar a Rafel Aguilera Ocaña, Julian Bernabe Feliu, i Arnau Fernandez
Mallafre, caporals amb caràcter provisional de la policia local.
Resolució 2014000533

10. Assignar temporalment les funcions de cap de colla de la brigada de jardins als
senyors Manel Cordones Fernandez, i Narcis Anglada Borrell.
Resolució 2014000534

11. Aprovar acords de la Comissió de Valoració de contractes.
Resolució 2014000535

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
12. Conveni de col·laboració amb la Plataforma Cívica per la promoció de l'ús de la
bicicleta i la mobilitat sostenible Mou-te en Bici.
Resolució 2014000536

13. Aprovar definitivament el projecte executiu del carril bicicleta sota el viaducte del
tren, des del pont de Pedret fins a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2014000537

14. Transmissió de la llicència de taxi número 30, propietat del senyor Sebastián
Pozo Frasquiel, al senyor Joaquín Marín Gallego.
Resolució 2014000538

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
15. ESTIMAR les al·legacions presentades i deixar sense efectes les actuacions
administratives iniciades, amb la finalitat de modificar el sistema de gestió de la
UA 25 Tomàs Mieres 3.
Resolució 2014000539

16. Obra núm 20100862
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada per resolució municipal de
data 15/7/2010 a la CTAT DE PROPIETARIS ST JOAN BTA LA SALLE 20-22.
Resolució 2014000540

17. Obra núm 20141042
Atorgar llicència per a reforma interior d'habitatge al carrer RIU GALLIGANTS 1,
BS

Pressupost: 37.431,07 euros Impost ICIO: 1.459,81 euros.
Resolució 2014000541

18. Obra núm 20140743
SINNERA, SC
Atorgar llicència per a reforma interior de dos habitages a RB LLIBERTAT 27.
Pressupost: 45.744,72 euros Impost ICIO: 1.784,04 euros
Resolució 2014000542

19. Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer
Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras.
Resolució 2014000543

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
20. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa FADERSON GIRONA, SL.
Resolució 2014000544

21. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Comercial Girona de Llibres,
SL.
Resolució 2014000545

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

