A la Ciutat de Girona, a tres d'octubre 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 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 i Ma. Àngels Planas i Crous i el regidor
Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la Sra. Isabel Muradàs i Vázquez.
Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.
Dóna fe de l'acte el vicesecretari general Lluís Pau i Gratacós. Es troba present
l'interventor Carles Merino i Pons.

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 26 de setembre 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 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'una
tècnica d'educació infantil, amb caràcter interí.
Resolució 2014000599

2. Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació amb
caràcter interí d'una educadora d'escola bressol a l'EB El Tren.
Resolució 2014000600

3. Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'una
tècnica d'educació infantil a l'Escola Bressol L'Olivera, amb caràcter interí.
Resolució 2014000601

4. Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
professor per a l'Escola Municipal d'Art pel curs 2014-2015.
Resolució 2014000602

5. Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
professor per a l'Escola Municipal d'Art pel curs 2014-2015.
Resolució 2014000603

6. Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
oficial d'enllumenat i lampisteria amb caràcter interí, fins a la resolució definitiva
del procés d'oferta pública.
Resolució 2014000604

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
7. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes.
Resolució 2014000605

8. Convocar concurs per a la concessió d'ajudes per estudis dels treballadors i
treballadores pel curs 2014/2015.
Resolució 2014000606

9. Convocar procés selectiou per a la contractació laboral temporal d'un/a agent
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la promoció dels congressos a
la ciutat de Girona, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al
programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (aodel) per a l'any 2014.
Resolució 2014000607

10. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a agent
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) de promoció del sector productiu i
indústries emergents a Girona i el seu àmbit urbà, supeditat a l'atorgament d'una
subvenció destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local
(AODL) per a l'any 2014.
Resolució 2014000608

11. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a agent
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la promoció i la dinamització
del comerç a la ciutat de Girona, supeditat a l'atorgament d'una subvenció
destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per
a l'any 2014.
Resolució 2014000609

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
12. Transmissió de la llicència de taxi accessible número 79, propietat del senyor
Juan Horno Lleonart, al senyor Miguel Ayala Blanes.
Resolució 2014000610

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
13. Caducitat de llicència urbanística per a construcció de nau sense ús definit al
carrer Can Benet del Riu, 12.
Resolució 2014000611

14. Obra núm 20141020
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Pàrquing av. Lluis Pericot,
64 per a rehabilitació de façana a l'avinguda Lluis Pericot, 64.
Pressupost: 41.615,48 euros Impost ICIO: 1.623,00 euros.
Resolució 2014000612

15. Obra núm 20140927
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya per a reforma i millora de
les dependències de l'antic Institut Gaudí per ubicar serveis ARRO Mossos

d'Esquadra a la carretera Santa Coloma, 78.
Pressupost: 69.447,15 euros Impost ICIO: 2.708,44 euros.
Resolució 2014000613

16. Obra núm 20140841
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació de porxo al jardí al carrer Narcís
Monturiol, 10, bxs. 1
Pressupost: 3.065,29 euros Impost ICIO: 119,55 euros.
Resolució 2014000614

17. Obra núm 20140708
Atorgar llicència d'obres a Jordi Geli, SA per a reforma per a canvi d'ús d'oficines
per a 15 habitatges a travessia Creu, 1.
Pressupost: 384.947,21 euros Impost ICIO: 15.012,94 euros.
Resolució 2014000615

18. Obra núm 20140617
Atorgar llicència d'obres a Coincovi, SL per a rehabilitació d'edifici entre mitgeres
per a un local, dos despatxos i tres habitatges a l'avinguda Sant Francesc, 18.
Pressupost: 221.981,16 euros Impost ICIO: 8.657,27 euros.
Resolució 2014000616

19. Obra núm 20140485
Atorgar modificació de llicència a Edifici Ferrer Maura, SL per a ampliació de
planta soterrani en la construcció de dos habitatges aparellats al carrer Lola
Anglada i Sarriera, 12.
Pressupost: 31.065,51 euros Impost ICIO: 1.211,55 euros.
Resolució 2014000617

20. Obra núm 20141183
Atorgar llicència d'obres a C&A Modas, SL per a condicionament de local
comercial al carrer Sant Antoni Maria Claret, 39, bxs.
Pressupost: 149.619,74 euros Impost ICIO: 5.835,17 euros.
Resolució 2014000618

21. Obra núm 20141045
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Santa Clara,
9, 1r 2a.
Pressupost: 39.008,12 euros Impost ICIO: 1.521,32 euros.
Resolució 2014000619

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
22. Atorgament d'una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Klaus Rademacher,
S.L.
Resolució 2014000620

23. Acord de Junta de Govern Local: Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i SECOT Girona.
Resolució 2014000621

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

24. Canviar la titularitat de les parades núm.132, 133, 134 i 135 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2014000622

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
25. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació al
desenvolupament en l'àmbit de l'educació no formal, per a l'any 2014. Destinar-hi
11.000,00 €.
Resolució 2014000623

26. Aprovar la convocatòria i bases específiques de la Beca 8 de març d'estudis
històrics de les dones a Girona 2015-2016.
Resolució 2014000624

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
27. Declarar béns no utilitzables set armes de foc de la Policia Municipal.
Resolució 2014000625

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
28. Aprovar la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de les activitats
ordinàries, destinada als clubs i entitats esportives, temporada 2014-2015.
Resolució 2014000626

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

