
A la Ciutat de Girona, a vint-i-quatre de juliol 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  tinenta d'alcalde
Marta Madrenas i Mir que actua per l'absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents  les tinentes d'alcalde  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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La senyora tinenta d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 18 de juliol 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'ALCALDIA

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar el projecte "Girona, carrers de música"

Aprovar el catàleg de vestuari de la Policia Municipal.

Obra núm 20140316
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació per a edifici plurifamiliar de
planta baixa i tres plantes pis per a un local, un habitatge dúplex i part d'habitatge
amb accés vinculat a la finca veïna a la plaça Josep Irla i Bosch, 3.
Pressupost: 137.961,67 euros Impost ICIO: 5.380,51 euros

Obra núm 20140393
Atorgar llicència d'obres a Girona Grills Group, SL per a reforma de local per a
activitat de restaurant al carrer Juli Garreta, 32, bxs.
Pressupost: 45.421,35 euros Impost ICIO: 1.771,43 euros
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

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

Obra núm 20140817
Atorgar llicència s'obres a Institut d'Oftalmologia, SL per a reforma interior de
local per a activitat de Serveis Mèdics al carrer Juli Garreta, 15, 1r A
Pressupost: 67.250,00 euros Impost ICIO: 2.622,75 euros

Obra núm 20140434
Atorgar llicència de modificació de divisió horitzontal de locals existents al
Patronat de Santa Creu de la Selva al carrer Puigneulós, 1, bxs. 1

Obra núm 20130360
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Artau, 2 per a
rehabilitació de façana al carrer Francesc Artau, 2.

Obra núm 20140821
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
per a reforma interior de l'edifici del Palau de Justícia a la plaça Josep Maria
Lidón Corbí, 1
Pressupost: 81.879,98 euros Impost ICIO: 3.193,32 euros

Aprovar definitivament el projecte de reforma dels jardins de les Pedreres.

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

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa MARGARIT 1948, SL.

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa WERKHAUS, S.L. SCS.

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

Aprovar la creació de l'Agència de Promoció Econòmica com a xarxa
col·laborativa.

Aprovar el programa de Recursos Educatius per al curs 2014 / 2015 pressupost,
preus públics, condicions de participació i difusió.
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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 D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

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

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

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

Aprovar la programació de la Xarxa de Centres Cívics pel període setembre 2014
- juliol 2015.

Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de
subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit
internacional i projectes d'educació per al desenvolupament en l'àmbit de
l'educació no formal. Destinar-hi 49.500€.

Pendre coneixement de l'informe de compliment dels terminis de pagament,
corresponent al segon trimestre de 2014, segons l'establert a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, i adjunt a la proposta.

Aprovar el document de compareixença atorgat amb la Sra. Concepció Morell
Carreras, de compromís 
d'adquisició d'una parcel·la de terreny de 210,57m2 al sector Torroella-Nestlé.

Autoritzar usos a les entitats de les instal·lacions esportives municipals 2014-
2015.
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