
A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de març 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 del primer tinent
d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà, per absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir i Isabel
Muradàs i Vàzquez.

Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Ma Àngels Planas i Crous i el regidor
Carles Ribas i Gironès.

Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte el vicesecretari Lluís Pau Gratacós. Es troba present l'interventor
Carles Merino i Pons.
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El primer tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 15 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.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
Deixar sense efecte la comissió de serveis aprovada per acord de Junta de
Govern Local de data 30 de juliol de 2012.

Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractació del
personal.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de febrer de 2013. Import total: 8.531,81 €

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. 359/2012, contra la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 20
de juliol de 2012, per la que es va denegar una ocupació temporal de la via
pública.

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 388/2012, interposat contra el Decret de l'Alcaldia de data 1
d'agost de 2012, per la desestimació del recurs contra liq. de taxa de recollida i
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

gestió de residus

Aprovar la prorroga de continuïtat del conveni entre l'Ajuntament de Girona amb
la fundació Ramon Noguera (Taller Ocupacional Montilivi Xirgu) fins a 31 de
desembre de 2013, ens els mateixos termes, adaptant els preus a l'evolució de
l'IPC. Aportar-hi 8.085,70 €

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de desembre  de 2012, a favor de l'empresa Serveis
Municipals de Neteja de Girona SA, per un import total de 986.492,10 €.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de gener  de 2013, a favor de l'empresa Serveis Municipals
de Neteja de Girona SA, per un import total de 1.008.026,24 €.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de febrer de 2013, a favor de l'empresa Serveis Municipals
de Neteja de Girona SA, per un import total de 952.449,32 €.

Obra núm 20130174
LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL
CR SANTA EUGENIA 121

Obra núm 20130191
REFORMA DE COBERTA
PL CATALUNYA 27, BS
Pressupost: 27.302,00 euros Impost ICIO: 1.064,78 euros

Obra núm 20130227
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
SEGONA FASE DE L'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ D'IMMOBLE DESTINAT A
OFICINES
AV SANT FRANCESC 29
Pressupost: 956.138,38 euros Impost ICIO: 37.289,40 euros
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts de deu del matí.
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ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials.

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

Renovar conveni de col·laboració amb el GEiEG per a l'any 2013. Destinar-hi
70.000,00 € .

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Sinergies pel
Benestar SL, per accedir a cinc places del Centre de Dia Girona, en els serveis
d'acolliment diürn per a gent gran. Destinar-hi 52.500,24 €

Aprovar la convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions
destinades a projectes de sensibilització i foment de la cultura de la pau,
projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i projectes de
codesenvolupament, per a l'any 2013. Destinar-hi 170.000 €

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya,sala contenciosa administrativa secció tercera com a part
codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 481/2011, interposat
contra l'Acord de la comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 27 de
juliol de 2011, pel qual es va aprovar definitivament la modificació núm.39 del
PGOU d'adaptació d'usos comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya,sala contenciosa administrativa secció segona com a part
interessada en el recurs contenciós administratiu núm. 24/2013, interposat contra
la resolució de 31.10.2012 que fixa just preu corresponent a l'expropiació forçosa
núm.17/20/0792/0023-12
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