
A la Ciutat de Girona, a catorze de novembre de dos mil catorze.

Essent un quart de deu 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 tinenta d'alcalde 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
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 7 de novembre 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

Decret de l'Alcaldia de data 10 de novembre de 2014 relatiu a la contractació
d'un tècnic de grau mitjà en el marc del programa Treball i Formació 2014.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de novembre de 2014 relatiu a ampliació de
jornada d'un auxiliar pràctic al CC Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de novembre de 2014 relatiu a contractació d'un
auxiliar pràctic a l'Espai Marfà, en horari de tardes.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de novembre de 2014 relatiu a contractació d'una
tècnica auxiliar de biblioteca amb caràcter interí.

Convocar procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
tècnic/a de gestió per prestar serveis a la Unitat d'Anàlisi Territorial (UMAT) de
l'àrea de Promoció i Ocupació.

Aprovar diferents acords de la Comissió de Valoració de contractes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar les pràctiques de col.laboració d'un/a estudiant de l'Institut Obert de
Catalunya a l'Escola Bressol el Tren.

Aprovar les pràctiques de col.laboració de vuit estudiants de l'IES Vallvera de
Salt a les Escoles Bressol La Baldufa, El Pont, Garbi, L'Olivera i la Devesa.

Aprovar les pràctiques de col.laboració d'un/a estudiant de l'Institut Escola
d'Hosteleria i Turisme de Girona, a l'àrea de Turisme i Comerç.

Aprovar les pràctiques de col.laboració d'un/a estudiant de la Universitat de
Girona, al Centre Acolliment La Sopa.

Aprovar les pràctiques de col.laboració d'un/a estudiant d'arquitectura de la
Universitat Europea de Valencia, a l'àrea d'Urbanisme.

Aprovar el conveni marc de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques entre la Universitat Europea de Valencia i l'Ajuntament de Girona.

Aprovar les pràctiques de col.laboració d'un/a estudiant de la Universitat de
Girona, al Servei Bàsic d'Atenció Social Güell.

Incoar expedient sancionador (número 2014013502) per incompliment del
reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona  (BOP núm. 67 de 24 de
maig de 1994).

Obra núm 20111062
Caducitat de la llicència d'obres per a rehabilitació de façana i reforma de forjat al
carrer Pont Major, 129

Obra núm 11458
Atorgar a la societat Urbanizadora Palau Sacosta, SA pròrroga per a la
construcció d'edifici de dos plantes soterrani per aparcaments i trasters, planta
baixa i quatre plantes pis per a 18 habitatges al carrer Joaquim Riera i Bertran,
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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 20141287
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge "Can Sureda" al carrer Can
Sureda, 42
Pressupost: 13.699,40 euros Impost ICIO: 534,28 euros

Obra núm 20141295
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'ascensor i restauració de façana a la
plaça Marquès de Camps, 14
Pressupost: 180.649,54 euros Impost ICIO: 7.045,33 euros

Obra núm 20141342
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Força, 13, pr.
1
Pressupost: 95.000,00 euros Impost ICIO: 3.705,00 euros

Obra núm 20141357
Atorgar la llicència d'obres a la societat Gonzalez-Huix, SL per a ampliació de
porxo al carrer Can Sureda, 34
Pressupost: 5.879,80 euros Impost ICIO: 229,31 euros

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.

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

Atorgar 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.

Deixar sense efectes el conveni de col·laboració entre l'administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Girona per a la creació d'un nou centre d'adults a la ciutat de
Girona.

Aprovar la relació de sol·licituds presentades per participar en el Programa de
natació escolar per al curs 2014-2015, autoritzar la participació i adjudicar els
horaris.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts de deu del matí.
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A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

Aprovar la convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions
destinades a col·laborar en el transport adaptat per a l'any 2014.

Aprovar la convocatòria i les bases específiques de la setena edició del Concurs
Fotografia Solidària.
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