
A la Ciutat de Girona, a trenta de gener de dos mil quinze.

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, 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.

Resolució 2015000057

Resolució 2015000058

Resolució 2015000059

Resolució 2015000060

Resolució 2015000061

Resolució 2015000062

El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 23 de gener 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

3. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 relatiu a aprovar la
programació del Teatre municipal per al primer semestre de 2015.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a la contractació d'una
treballadora social amb caràcter interí als SBAS.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar pràctic amb caràcter interí al Centre Cívic de Palau.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a la substitució d'un
oficial paleta en el programa Treball i Formació, Exp. 2014/PANP/SPO/0073.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a la contractació d'una
educadora social als SBAS amb caràcter temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015 relatiu a aprovar diferents
acords informats favorablement per la comissió de valoració de contractes del dia
23 de desembre de 2014.

Decret de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2015 relatiu a la contractació d'una
tècnica d'educació infantil, amb caràcter interí.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



Resolució 2015000063

Resolució 2015000064

Resolució 2015000065

Resolució 2015000067

Resolució 2015000068

Resolució 2015000069

Resolució 2015000070

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:10.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2015 relatiu a la contractació d'una
arquitecta tècnica amb caràcter interí a l'Àrea d'urbanisme i Activitats.

Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal mitjançant un
contracte de relleu d'un/a delineant per prestar serveis a la brigada de
manteniment de la via pública, adscrita a l'àrea de Ciutadania.

Convocar procés selectiu per a la creació de borsa de treball de peons per a
l'equip d'enllumenat i lampisteria.

Aprovar  l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la xarxa NetwercH2O.

Obra núm 20141340
Atorgar llicència per a canvi d'ús de despatx a habitatge al carrer Jaume Balmes,
15, Àt. 2a
Pressupost: 10.283,70 euros Impost ICIO: 401,06 euros

Obra núm 20141300
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya per a obres de
conservació i millora d'espais de la presó al carrer Illa Menorca, 16.
Pressupost: 454.365,79 euros Impost ICIO: 17.720,27 euros

Obra núm 20141569
Atorgar llicència d'obres per a reparació de tanca a disseminat Creu de Palau, 8
Pressupost: 1.362,20 euros Impost ICIO: 53,13 euros

Obra núm 20141583
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Riera Palagret, 76
Pressupost: 9.199,00 euros Impost ICIO: 358,76 euros
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

A proposta de la regidora delegada de Joventut.

Obra núm 20141611
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bacià, 6 per a supressió
de barreres arquitectòniques al carrer Bernat Bacià, 6
Pressupost: 49.523,00 euros Impost ICIO: 1.931,40 euros

Obra núm 20141610
Atorgar llicència a la Comunitat de Propietaris plaça Poeta Marquina, 6 per a
reforma de vestíbul a plaça Poeta Marquina, 6.
Pressupost: 41.937,34 euros Impost ICIO: 1.635,56 euros

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació número 6
Domeny Oest, espai lliure comprès entre el Carrer de Bescanó i el Carrer de
Cartellà.

Aprovar el projecte d'ampliació de les voreres en el Carrer de Campcardós, en el
tram comprès entre el carrer d'Orient i el carrer Riu Güell.

Establir un conveni de col.laboració entre el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament de Girona per a la prestació d'assistència sanitària de cobertura
pública al Consultori municipal del Pont Major i la prestació assistencial adreçada
a la prevenció i promoció de la salut per a adolescents i joves al Centre Jove de
Salut Integral.

Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, relatiu a l'Oficina Municipal d'Habitatge de Girona per l'any 2015.

Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2015

Aprovar el Programa de Vacances 2015, les bases de la convocatòria
d'avantprojectes per acollir activitats d'estiu i les bases del concurs per a
l'elaboració del cartell anunciador del Programa de Vacances 2015.
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