A la Ciutat de Girona, a deu 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 del tinent d'alcalde
Jordi Fàbrega i Vilà, que actua per l'absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents 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.

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 3 d'octubre 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. ASSABENTATS
1. Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2014 relatiu a sol·licitud subvenció per
dur a terme el programa Joves per l'Ocupació durant el període desembre 2014 desembre 2015.
Resolució 2014000627

2. Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2014 relatiu a sol·licitud subvenció per
dur a terme un projecte integral de promoció econòmica al barri de Santa
Eugènia-Can Gibert, dins el marc del projecte de Treball als Barris per al període
des. 2014 - des. 2015.
Resolució 2014000628

3. CONVALIDACIONS
3. Decret de l'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2014 relatiu a contractació de dos
conciliadors cívics en el Programa Mixt Treball i Formació.
Resolució 2014000629

4. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractació de personal
laboral i nomenament de funcionaris interins.
Resolució 2014000630

5. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà per prestar serveis al Museu d'Història de Girona.
Resolució 2014000631

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
6. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
realitzats durant el mes d'agost de 2014 per l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona, SA. per import de 973.394,66 euros.
Resolució 2014000632

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per al suport tècnic en l'àmbit de la gestió de residus i la
neteja viària a la ciutat.
Resolució 2014000633

8. Encàrregar la gestió a TRARGISA consistent en la contractació de l'assistència
tècnica per a la redacció del projecte bàsic de l'adequació i millora de l'eficiència
energètica de la incineradora de Campdorà i l'estudi d'optimització dels forns
actuals.
Resolució 2014000634

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
9. Modificar l'horari de la zona de càrrega i descàrrega del Barri Vell.
Resolució 2014000635

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
10. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa GIROASSIST, SLU.
Resolució 2014000636

11. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa HELADOS GERONA, SA
Resolució 2014000637

12. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa TRIPLABET, S.L..
Resolució 2014000638

13. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa BELLSOLÀ, S.A.
Resolució 2014000639

14. Modificar l'import de la subvenció atorgada a l'empresa WERKHAUS, S.L. SCS,
en el marc del programa Girona Actua.
Resolució 2014000640

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.
15. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local en relació a parades del Mercat
Municipal d'Abastaments.
Resolució 2014000641

16. Canviar la titularitat parades núm.132 i 133 del Mercat Municipal d'Abastaments.
Resolució 2014000642

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
17. Adhesió a l'acord de 25 de març de 2014 entre la Secretaria d'Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona, relatiu al
programa d'habitatges d'inserció, d'acord amb el Pla per al dret a l'habitatge.
Resolució 2014000643

5. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
18. Obra núm 20141203
Atorgar llicència d'obres a LIDL SUPERMERCADOS, SA per a neteja, terraplenat
i esplanació de solar a l'avinguda Josep Tarradellas i Joan, 9
Pressupost: 29.654,58 euros Impost ICIO: 1.156,53 euros
Resolució 2014000644

ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
19. Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a la cessió d'una part de
la Casa de Cultura per destinar-la a seu de la Biblioteca Ernest Lluch
Resolució 2014000645

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

