
A la Ciutat de Girona, a vint de setembre de dos mil tretze.

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 setembre 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. ASSABENTATS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2013 relatiu a contracte interí d'un
tècnic d'educació infantil.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2013 relatiu a contractació de personal
docent per a les escoles bressol municipals.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2013 relatiu a contractació amb
caràcter interí i a temps parcial d'educades per a les escoles bressol municipals.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2013 relatiu a contractació temporal i a
temps parcial de diferents tècnics d'educació infantil.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2013 relatiu a contracte temporal i a
temps parcial d'una educadora per les escoles bressol municipals.

Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2013 relatiu a contractació d'una
auxiliar pràctic amb caràcter interí al CC Onyar.
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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

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Declarar el cartell presentat pel col·lectiu Ninòfits, amb el lema "Temps de festa",
guanyador del Concurs del cartell de les Fires de Girona 2013.

Contractar amb caràcter interí i a temps parcial una educadora d'escoles bressol.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant els mesos de juliol i agost de 2013 i les pendents del mes de
juny de 2013.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes d'agost de 2013, per l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona SA.

Prorrogar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de gestió
comuna,  entre els Ajuntament de Girona i Salt, per aquest any 2013.

Prorrogar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de gestió
comuna,  entre els Ajuntament de Girona i Sarrià de Ter, per aquest any 2013.

Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració científica, signat entre
l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, en matèria d'estudi i
assessorament sobre aspectes històric-arqueològics i la proposta dels diversos
nivells de protecció a aplicar a la modificació del Pla Especial de conservació i
reforma interior del barri vell de Girona.

Obra núm 20101476
LEGALITZACIÓ DE PISCINA
CR FREDERICA MONTSENY I MAÑÉ 5-B
Pressupost: 11.800,00 euros Impost ICIO: 460,20 euros

Obra núm 20131024
LIWE ESPAÑOLA SA
REMODELACIÓ INTERIOR DE BOTIGA DE VENDA DE ROBA AL DETALL
(Abans Bershka)
CR JOAN MARAGALL 31, BS
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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 mati.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

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

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

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

Pressupost: 57.823,20 euros Impost ICIO: 2.255,10 euros

Aprovar definitivament el projecte constructiu d'utilització del col·lector barrera de
Santa Eugènia, com a tanc de laminació.

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la delegació
Girona de l'Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
(SECOT), per a establir els termes de col·laboració envers el suport a projectes
d'emprenedoria.

Resoldre la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de les
activitats ordinàries dels clubs i entitats per la temporada 2012-2013: promoció
esport base (esportistes fins 18 anys) i promoció esport federat (adults - majors
18 anys).

Organitzar la 2a. edició de les Lligues d'Esport de Lleure Intermunicipals 2013-
2014 (futbol sala i bàsquet).
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