
A la Ciutat de Girona, a sis de febrer 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 la
viceinterventora Glòria Rigau Solé.
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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 30 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.

ÀREA D'ALCALDIA

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de gener de 2015 relatiu a aprovar les pràctiques
de col·laboració d'un estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació
Infantil de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de gener de 2015 relatiu a  aprovar les pràctiques
de col·laboració de 4 estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació
Infantil de l'Institut Vallvera de Salt.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de gener de 2015 relatiu a aprovar les pràctiques
de col·laboració d' 11 estudiants del Grau en Mestre d'Educació Infantil de la
Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Decret de l'Alcaldia de data 30 de gener de 2015 relatiu a contractar una
treballadora social als SBAS Palau per a cobrir una situació d'incapacitat
temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 3 de febrer de 2015 relatiu a contractació de l'equip
tècnic que ha de dur a terme el Programa integral de suport a les persones
emprenedores (Catalunya Emprèn).
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

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 d'Urbanisme i Activitats.

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

Acceptar de l'Institut d'Estudis Catalans, la cessió en règim de comodat del fons
fotogràfic de Joan Subias i Galter.

Acceptar la donació del fons audiovisual del canal El Punt Avui Televisió.

Acceptar la donació del fons documental i d'un quadre, del senyor Joan Tharrats
i Vilà.

Aprovar el Pla de Formació Contínua 2015.

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

Aprovar diferents acords de la Comissió de  valoració de contractació de
personal.

Prorrogar la llicència d'ús privatiu atorgada per a l'explotació del quiosc de
premsa situat a la Gran Via de Jaume I de Girona.

Obra núm 20150042
Atorgar llicència d'obres a la societat Caixabank, SA per a reforma interior
d'oficina bancària al carrer Santa Clara, 9, bxs.
Pressupost: 236.022,08 euros Impost ICIO: 9.204,86 euros

Obra núm 20141451
Atorgar llicència d'obres a la societat Adeslas Dental, SA per a reforma de local
per a ampliació de consultori dental Adeslas al carrer Barcelona, 41
Pressupost: 60.928,83 euros Impost ICIO: 2.376,22 euros

Obra núm 20141447
Atorgar llicència d'obres per a reforma de vestíbul i instal·lació d'ascensor al
carrer Sant Agustí, 42
Pressupost: 40.604,24 euros Impost ICIO: 1.583,57 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 PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Acceptar els termes de l'acord entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona, relatiu al programa de mediació per al lloguer social
d'habitatges (Joves).

Sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció de  85.000,01 €, amb caràcter
excepcional per dur a terme les obres corresponents a la memòria valorada per
l'arranjament de l'entorn immediat del CAP de Montilivi.
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