
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA  JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA QUINZE DE
MAIG DE DOS MIL QUINZE

SECRETARIA GENERAL





A la Ciutat de Girona, a quinze de maig 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,
la tinenta d'alcalde Marta Madrenas i Mir i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Ma Àngels Planas i Crous i Isabel
Muradàs i Vàzquez.

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 8 de maig 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 7 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
conserge-mantenidor.

Decret de l'Alcaldia de data 30 d'abril de 2015 relatiu a la jubilació parcial d'una
treballadora.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
vigilant de mercats.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa per prestar els seus serveis a Recaptació.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
auxiliar administratiu per la secció d'esports.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la modificació de l'inici
de la contractació d'una educadora social al SBAS Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
auxiliar administratiu a l'Oficina de Turisme.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:14.

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 Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa a l'Oficina de Turisme.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una
auxiliar pràctic pel servei de menjador del Serveis de la Gent Gran.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'un
auxiliar pràctic per prestar els seus serveis a Gent Gran.

Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas per a l'any
2015.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant de l'Institut Vallvera de
Salt, a la secció de Teatre i Espectacles.

Anul·lar la convocatòria del procés selectiu per la contractació laboral interina
d'un/a tècnic/a de grau mitjà - bibliotecari/a.

Acceptar i incorporar a l'Inventari Municipal la cessió urbanística realitzada a
favor de l'Ajuntament, d'una peça de 300m2 situada al c/ Saragossa / Pl. Manuel
Vázquez Montalbán de Girona.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de gener de 2015 a favor de l'mepresa Serveis Municipals
de Neteja de Girona, SA.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de febrer de 2015 a favor de l'empresa Serveis Municipals
de Neteja de Girona SA.
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:23.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

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

Obra núm 20150374
Atorgar llicència de parcel·lació per agregació de dues finques al carrer Coll
d'Ares, 6, bxs.

Obra núm 20150407
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Coll d'Ares, 6, bxs.
Pressupost: 12.900,00 euros Impost ICIO: 503,10 euros

Obra núm 20110959
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Acrom, SL per a rehabilitació
estructural i de façana a plaça Independència, 7

Obra núm 20150524
Atorgar llicència d'obres a Calma House per a reforma de local per abotiga de
roba de la llar a ronda Sant Antoni Maria Claret, 14, bxs. 1
Pressupost: 41.400,00 euros Impost ICIO: 1.614,60 euros

Obra núm 20090820
Declarar la caducitat de llicència d'obres per a construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer passeig General Peralta, 34

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa STAR FRED LOGISTIC, SL.

Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores de la instal·lació
d'atraccions durant les Fires de Sant Narcís 2015 al Parc de la Devesa.

Aprovar el programa d'ajuts als centres educatius pel curs 2015-2016.

Aprovar el projecte d'Activitats Esportives d'Estiu 2015.

Establir el període d'obertura i l'ús potencial dels equipaments esportius
municipals (Esports i Educació), les condicions de les sol·licituds d'ús i els criteris
per a la concessió dels  usos i horaris de la temporada 2015-2016.
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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 conjunta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i
Participació i de la regidora delegada d'Educació i Esports.

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

Acceptar els termes del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona
per al Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2015-2016 i fins al curs 2018-2019.

Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació per al
desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2015
(destinar-hi 127.300€)

27.

28.


