A la Ciutat de Girona, a trenta de novembre de dos mil dotze.
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 i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor
Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Ma Àngels Planas i Crous.
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.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 23 de novembre 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. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
1. Establir un acord de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l'Ajuntament de Girona per promoure el programa "Voluntariat per la
llengua a les biblioteques, centres cívics, el Centre Cultural la Mercè i l'Espai
Marfà".
Resolució 2012000837

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
2. Prorrogar el contracte de subministrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament
de Girona i organismes dependents. Import a destinar: 2.037.432,10 €
Resolució 2012000838

3. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Desglossar els imports aprovats en sessió de la Junta de Govern Local del 23
de novembre de 2012, en concepte de gratificacions pels serveis extraordinaris
prestats pel personal municipal.
4. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractació de personal.
Resolució 2012000839

5. Donar compte del resultat definitiu de l'auditoria realitzada per la Diputació de
Girona, mitjançant la col·laboració de la societat ECA Grupo Bureau i Veritas, en

relació al PO FEDER de Catalunya 2007-2013 en relació al projecte GO03649.
CLUSTER TIC MEDIA DE GIRONA.
Resolució 2012000840

6. Aprovar la memòria d'execució justificativa dels projectes finançats amb càrrec al
FOMIT 2007.
Resolució 2012000841

7. Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, com a part demandada en el recurs procediment
abreujat núm. 414/2012, interposat contra la resolució de l'Alcaldia Presidència
de data 7/09/2012.
Resolució 2012000842

8. Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 38/2012, interposat contra el decret de l'alcaldia de data 17 de
novembre de 2011, pel cobrament de la taxa de grua municipal per infracció de
trànsit.
Resolució 2012000843

9. Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 325/2012, interposat per JAUME i ENRIC CB, contra els
Decrets de l'Alcaldia de 8, 18, 22 i 28 de juny, pels que es duen a terme diversos
actes per tal de garantir el compliment de la llicència d'activitat inòcua atorgada i
de 13 de setembre de 2012, pel qual es desestima el recurs de reposició contra
la liquidació núm.12202267, generat en concepte de liquidació
Resolució 2012000844

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.
10. Resolució d'un expedient sancionador incoat per incompliment de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals. Import 600€. Falta greu.
Resolució 2012000845

11. Aprovar i formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al conveni marc de
col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels
sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d'aparells elèctrics i electrònics.
Resolució 2012000846

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
12. Obra núm 20121240
NESTLE ESPAÑA S.A.
DESMANTELLAMENT DE LA NAU DE LIOFILITZAT
CT ANTIGA D'AMER 3, BS
Pressupost: 412.177,36 euros Impost ICIO: 16.074,92 euros
Resolució 2012000847

13. Obra núm 20120083
RENÚNCIA LLICÈNCIA D'OBRES PER REHABILITACIÓ INTERIOR D'UN
HABITATGE
CR RUTLLA 242, 2 2
Resolució 2012000848

14. Obra núm 20121433
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV FRANÇA 40
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I ELEMENTS COMUNS EDIFICI
AV FRANÇA 40
Pressupost: 36.503,11 euros Impost ICIO: 1.423,62 euros
Resolució 2012000849

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
15. Aprovar la convocatòria de sol·licituds d'ajudes per el foment i promoció de
l'esport escolar durant el curs 2012 - 2013. Destinar-hi 16.000,00 €.
Resolució 2012000850

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials.
16. Aprovar la resolució de la cinquena edició del concurs Fotografia Solidària, de
l'any 2012. Destinar l'import de 200€
Resolució 2012000851

17. Aprovar la convocatòria i bases específiques de la Beca 8 de març d'estudis
històrics de les dones a Girona 2012-2013.
Resolució 2012000852

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

