
A la Ciutat de Girona, a deu de juliol de dos mil quinze.

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 les tinentes i tinents
d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Ma
Àngels Planas i Crous, Eduard Berloso i Ferrer i Joan Alcalà i Quiñones.

Hi assisteixen també, per haver estat convocats, els regidors i regidora Carles Ribas i
Gironès, Eva Palau i Gil i Cristobal Sánchez i Torreblanca.

Hi assisteix, a efectes de coordinació, el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte el secretari general en funcions, Lluís Pau Gratacós. Es troba
present l'interventor Carles Merino 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 3 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.

2. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2015 relatiu a la contractació d'un
ordenança per prestar els seus serveis a la secció de Serveis Administratius i
Registre.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015 relatiu a l'aprovació de les
pràctiques d'un estudiant de batxillerat artístic de l'Institut Santiago Sobrequés i
Vidal, a la Secció de Joventut.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015 relatiu a l'aprovació de les
pràctiques d'un estudiant de primer curs de batxillerat a l'Institut Santiago
Sobrequés Vidal, a l'Àrea d'Alcaldia, Servei de Relacions Institucionals.

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a l'aprovació de les
práctiques d'una estudiant de batxillerat d'humanitats i ciències socials de
l'Institut de Santa Eugènia, al Centre Cívic Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 29 de maig de 2015 relatiu a l'ampliació de la jornada
d'una treballadora social al Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències.

Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2015 relatiu a la contractació d'un
sobreestant per a substituir una treballadora amb llicència per assumptes propis.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a la contractació de
personal dins el marc del projecte Treball als Barris 2014, expedient GTB-072/14

Decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015 relatiu a la contractació d'un
ordenança al Servei d'Ordenances i Neteja per substituir una situació
d'incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a la vigència del contracte
laboral i ampliació de la jornada d'un professor de l'Escola Municipal d'Art.

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a la vigència del contracte
laboral d'un professor de l'Escola Municipal d'Art.

Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2015 relatiu a la imposició d'una sanció
per l'imcompliment de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença
d'animals.

Aprovar la proposta de conveni per a l'establiment de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya mitjançant el seu departament d'Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya SAU, l'Ajuntament de Girona, Barcelona
Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), les Diputacions de Barcelona, de Lleida
i de Girona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la creació i
desenvolupament de la Fase 2 de la nova aplicació informàtica TCQi.

Obra núm 20150737
Atorgar llicència de divisió horitzontal a la Comunitat de Propietaris Gran Via
Jaume I, 12.

Obra núm 20150056
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al carrer Universitat de Girona, 57.
Pressupost: 253.552,91 euros Impost ICIO: 9.888,56 euros

Obra núm 20150565
Atorgar llicència d'obres a la societat Gas i Xampany, SL per a reforma interior
de local per a bar-restaurant a plaça Independència, 14, bxs. 1
Pressupost: 55.249,58 euros Impost ICIO: 2.154,73 euros
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quart de deu del matí.
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:18.

ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat.

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

Obra núm 20150656
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a oficines i aparcaments a
Gran Via Jaume I, 45, bxs. 1.
Pressupost: 126.186,00 euros Impost ICIO: 4.921,25 euros

Obra núm 20150702
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a consulta i tractament de
teràpies alternatives al carrer Pedret, 1.
Pressupost: 42.581,07 euros Impost ICIO: 1.660,66 euros

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la Plaça Josep Pallach i
Carolà.

Aprovar el projecte modificat d'urbanització de l'entorn de la Biblioteca Pública de
l'Estat a Girona, sector B.

Aprovar un conveni marc de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Girona i
l'escola ETECAM per les pràctiques de dos estudiants.

Aprovar el padró fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici
2015.

Aprovar la proposta de contracte per la cessió d'us a temps determinat en règim
de custòdia de la finca 3437 de les Hortes de Santa Eugènia.

Aprovar els termes del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, relatiu al
desenvolupament del projecte comunitari per a escales al barri de la Font de la
Pólvora per a l'any 2015.
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