
A la Ciutat de Girona, a vint de març 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.
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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 13 de març 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 març de 2015 relatiu a anul·lar contractació
d'un treballador de la Brigada d'enllumenat.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2015 relatiu a ampliació jornada a 40
h/set d'un vigilant de mercats.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a Recaptació per substituir una situació d'incapacitat
temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a Educació per a una substitució temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2015 relatiu a contractació d'un
auxiliar administratiu a Tresoreria per substituir una situació d'incapacitat
temporal i posterior maternitat.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa al SBAS de Sant Narcís per substituir una situació
d'incapacitat temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 4 de març de 2015 relatiu a contractació d'una
auxiliar pràctic al  Centre Cívic Barri Vell - Mercadal, amb caràcter interí.
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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 CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

3. 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.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris prestats pel personal
municipal durant el mes de febrer de 2015.

Resoldre l'expedient sancionador número 2014013419 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Assabentar i informar del Programa d'Actuació Anual per l'exercici 2015
presentat per l'empresa Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter, SA.

Aprovar el pressupost redactat per l'empresa TRARGISA, Àrea de Sanejament
per a les actuacions de Reposició i Millores 2015.
Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'atribució de fons per a Reposició i
Millores del sistema de sanejament per a l'any 2015.

Aprovar el pressupost redactat per l'empresa TRARGISA, Àrea de Sanejament,
per a l'explotació de la planta depuradora d'aigües residuals i el sistema de
sanejament en alta.

Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'atribució de recursos económics pel
finançament de les despeses ordinàries per a l'exercici 2015.

Aprovar inicialment el Pla Especial per a la regulació específica de les condicions
urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis al
municipi de Girona.

Obra núm 20150233
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'un ascensor a plaça Sant Pere, 15
Pressupost: 11.540,00 euros Impost ICIO: 450,06 euros

Obra núm 20091231
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a construcció edifici de planta de
soterrani, planta baixa i 3 plantes pis per a 6 habitatges i un local al carrer Rutlla,
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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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A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
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Obra núm 20110910
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Immobles 54, SL per a reforma
de planta baixa i instal·lació d'ascensor al carrer Sant Clara, 54

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa STOCK & PICKING GIRONA,
SLU.

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa EMBALATGES GIRONA, S.L.

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa OSG SERVEIS GRUP, S.L.U.
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