
A la Ciutat de Girona, a nou d'octubre 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 Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Ma Àngels Planas i Crous,
Eduard Berloso i Ferrer i Joan Alcalà i Quiñones.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez.

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 2 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. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 relatiu a la contractació de
tècnics/ques d'educació infantil per a les diferents escoles bressol municipals
durant el curs 2015-2016.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil a l'escola bressol l'Olivera.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil a l'escola bressol Cavall Fort.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil a l'escola bressol El Pont.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 relatiu a la contractació d'un
tècnic d'educació infantil a l'escola bressol El Tren.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil a l'escola bressol Garbí.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE CIUTADANIA

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil per a substituir la reducció de jornada per cura
de fills d'una treballadora de l'escola bressol La Devesa.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una tècnica d'educació infantil per a substituir la reducció de jornada per cura
de fills d'una treballadora de l'escola bressol La Baldufa.

Decret de l'Alcaldia de data 4 de setembre de 2015 relatiu a la contractació d'una
tècnica d'educació infantil per a substituir la reducció de jornada per cura de fills
d'una treballadora de l'escola bressol Garbí.

Decret de l'Alcaldia de data 4 de setembre de 2015 relatiu a la contractació de
personal de consergeria i manteniment pel curs escolar 2015-2016.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015 relatiu al contracte de pràctiques
externes d'una estudiant de la "Universidad Camilo José Cela" al Gabient
d'Alcaldia, Servei de Protocol.

Decret de l'Alcaldia de data 29 de setembre de 2015 relatiu a la contractació
d'una llevadora al Centre Jove de Salut Integral  per substituir una situació
d'incapacitat temporal i posterior maternitat.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015 relatiu a la contractació d'un
integrador social als Serveis Bàsics d'Atenció Social del Pont Major.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015 relatiu a mantenir la vigència del
contracte laboral d'una auxiliar administrativa pel projecte europeu Athena Plus.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015 relatiu a l'ampliació de jornada
d'una tècnica de grau mitjà per l'execució de projectes i serveis al Bòlit, Centre
d'Art Contemporani.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2015 relatiu a l'ampliació de jornada
d'una tècnica de grau mitjà per l'execució de projectes i serveis al Bòlit, Centre
d'Art Contemporani.

Aprovar la llista de sol·licituds d'ús d'instal·lacions esportives municipals i de les
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ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS

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

pistes cobertes de l'escola del Pla de Girona i de l'escola Migdia i autoritzar-ne
els seus usos.

Organitzar la 4a edició de les Lligues d'Esport de Lleure Intermunicipals 2015-
2016 (futbol sala i bàsquet).

Obra núm 10615
Declarar la caducitat de la llicència obres per a construcció d'edifici plurifamiliar al
carrer Riu Freser, 2.

Obra núm 20150828
Atorgar llicència per a enderroc d'habitatge unifamiliar a la societat Golubsa, SL
al carrer Sant Isidre, 17, bxs.
Pressupost: 6.500,00 euros Impost ICIO: 253,50 euros

Obra núm 20150689
Atorgar llicència d'obres per a reforma per a canvi d'ús de local a habitatge al
carrer Nou, 21, 1r 1a.
Pressupost: 14.729,00 euros Impost ICIO: 574,43 euros

Obra núm 20151206
Atorgar llicència d'enderroc d'edifici a la societat Homs Empresa Constructora,
SA a Gran Via Jaume I, 9, bxs.
Pressupost: 5.911,62 euros Impost ICIO: 230,55 euros

Obra núm 20111313
Atorgar modificació de llicència d'obres a la societat Pere Quera, SA per a
consolidació estructural a les plantres baixa, primera i segona al carrer Cort
Reial, 21.
Pressupost: 71.647,00 euros Impost ICIO: 2.794,23 euros

Obra núm 20151168
Atorgar llicència d'obres a la societat Sud Energies Renovables, SL per a
instal·lació solar fotovoltaica sobre la coberta plana d'un edifici a l'avinguda Lluis
Pericot, 45.
Pressupost: 25.370,20 euros Impost ICIO: 989,44 euros

Obra núm 20151088
Atorgar llicència de parcel·lació al carrer Tambor Ansó, 23-25.
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ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

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 de la regidora delegada d'Ocupació, Empresa i Comerç.

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

Obra núm 20151054
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local comercial a habitatge
al carrer Himàlaia, 31, A bxs.
Pressupost: 22.649,15 euros Impost ICIO: 883,32 euros

Obra núm 20150860
Atorgar llicència d'obres a la societat Edifici Ferrer Maura, SL per a construcció
d'edifici per a habitatges aparellats al carrer Lluis Borrassà.
Pressupost: 359.516,55 euros Impost ICIO: 14.021,15 euros

Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carril bici a l'Avinguda de
França, entre la rotonda Pl. Vila de Perpinyà i l'Hospital Josep Trueta.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l'Ajuntament de Girona per a l'organització de cursos de català per al
nostre personal.

Convocar concurs per a la concessió de beques per estudis dels treballadors i
treballadores pel curs 2015/2016.

Nomenar un aspirant en pràctiques a l'haver superat les proves per a la provisió
en propietat de places d'agent de la Policia Municipal corresponent a l'oferta
pública d'ocupació de l'any 2015.

Resoldre l'expedient sancionador número 2015011748 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de juliol de 2015.

Atorgar 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.
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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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Acceptar i aprovar els termes introduïts de nou en el 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.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona per al desenvolupament del projecte el patrimoni cultural del Sàhara
Occidental al servei del poble sahrauí, en el marc de les activitats vinculades a
l'agermanament de la ciutat de Girona i la daira de Farsia de la República Àrab
Saharauí Democràtica.
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