
A la Ciutat de Girona, a disset d'abril 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 les tinentes d'alcalde Ma. Àngels
Planas i Crous i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusen la seva absència el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà i la tinenta d'alcalde
Marta Madrenas i Mir.

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 10 d'abril 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 d'abril de 2015 relatiu a la contractació amb
caràcter eventual d'una auxiliar pràctic al Centre Cívic Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu a la contractació d'una
persona per efectuar el relleu d'un encarregat a la brigada de manteniment de via
pública.

Decret de l'Alcaldia de data 7 d'abril de 2015 relatiu a la contractació temporal
d'un treballador social pel desenvolupament del Pla Integral del Sector Est.

Decret de l'Alcaldia de data 7 d'abril de 2015 relatiu al contracte interí com a
directora del Centre Cívic Onyar amb la categoria laboral de tècnica de grau
mitjà.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu al conveni de pràctiques
d'un estudiant del programa de formació i inserció de la Fundació Astrid 21 a
Gestió Tributària.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu al conveni de pràctiques
d'un estudiant de l'Institut Narcís Xifra, a l'Àrea de Medi Ambient.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'ALCALDIA

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 l'alcalde.

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

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu al conveni de pràctiques
d'un estudiant de l'I.B. Carles Rahola, al Centre Cívic Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu al conveni de pràctiques
d'un estudiant  al pavelló de Palau.

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 relatiu al conveni de col·laboració
pràctiques d'un estudiant de Grau en Història de l'Art a la Facultat de Lletres de
la Universitat de Girona, al Bòlit, Centre d'art Contemporani.

Acceptar la donació del fons documental del senyor Lluís Maria de Puig i Oliver.

Aprovar i exposar la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques 2015.

Aprovar el programa pilot "Escales Netes/Comunitats Segures" entre el servei de
Policia Municipal i les comunitats de veïns de la ciutat.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Rambla de Xavier Cugat, fase
1.

Rectificar l'error material en la identificació en l'enumeració del carrer de la
llicència atorgada per Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2009, Id
20090241.

Obra núm 20141399
Atorgar llicència d'obres a VET & VET Centre Veterinari per a reforma i
adeqaució de local per a consulta veterinària a plaça Celestina Vigneaux, 3, bxs.
Pressupost: 35.400,00 euros Impost ICIO: 1.380,60 euros
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:17.

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.

Obra núm 20150121
Atorgar llicència d'obres a la societat Construcciones Busquets Vilobi, SLU per a
reforma interior d'habitatge al carrer Nou, 10, 3r 1a
Pressupost: 47.396,69 euros Impost ICIO: 1.848,47 euros

Obra núm 20150364
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a Gran Via Jaume I,
35, 7è 2a
Pressupost: 46.539,70 euros Impost ICIO: 1.815,05 euros

Obra núm 20150281
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Estudi General de
Girona, 49
Pressupost: 7.350,00 euros Impost ICIO: 286,65 euros

Obra núm 20150287
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Riera Bascanella, 2
Pressupost: 324.647,44 euros Impost ICIO: 12.661,25 euros

Obra núm 20150363
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Puig d'Adri, 7
Pressupost: 12.088,77 euros Impost ICIO: 471,46 euros

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

Acceptar la documentació justificativa econòmica corresponent a la subvenció
destinada a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del
programa Girona Actua presentada per l'empresa MARGARIT 1948, SL.

Acceptar la documentació justificativa econòmica corresponent a la subvenció
destinada a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del
programa Girona Actua presentada per l'empresa GIROASSIST, SLU.

Acceptar la documentació justificativa econòmica corresponent a la subvenció
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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 de la regidora delegada d'Educació i Esports.

A proposta de la regidora delegada de Joventut.

destinada a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del
programa Girona Actua presentada per l'empresa GIROASSIST, SLU

Acceptar la documentació justificativa econòmica corresponent a la subvenció
destinada a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del
programa Girona Actua presentada per l'empresa COMERCIAL GIRONA DE
LLIBRES, SL

Aprovar un nou termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria 2015 per a
la participació d'escoles bressol privades en el projecte d'escolarització 0-3 anys
de l'Ajuntament de Girona.

Modificar el punt 3.1 del conveni de col·laboració amb el Grup Excursionista i
Esportiu Gironí (GEiEG), aprovat per acord de la Junta de Govern Local del 30
de maig de 2014.

Resoldre la convocatòria de subvencions a projectes i funcionament ordinari
d'entitats juvenils i d'educació en el lleure per a l'any 2015.
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