
A la Ciutat de Girona, a vint-i-set 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 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.
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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 20 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. ASSABENTATS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

Decret de l'Alcaldia de data 29 d'agost de 2013 relatiu a contracte interí d'una
auxiliar administrativa.

Aprovar l'annex a l'Acord de Junta de Govern Local de data 21 de desembre de
2012 pel que s'aprovaven jornades i horaris de treball a l'Ajuntament de Girona.

Aprovar els diferents acords de la Comissió de valoració de contractació del
personal laboral i nomenament de funcionaris interins.

Convocar concurs per a la concessió d'ajudes per estudis dels treballadors i
treballadores pel curs 2013/2014.

Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
auxiliar per prestar els seus serveis a l'Oficina de Comunicació Municipal.

Reconeixer els serveis prestats per un funcionari municipal.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



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 CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

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

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 de Turisme i Comerç.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Resoldre l'expedient sancionador núm. 2013005462 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Obra núm 20130741
DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL D'EDIFICI EXISTENT DE PLANTA
BAIXA I 4 PLANTES PIS
CR CARME 93

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 138, 139 i 140 del
Mercat Municipal d'Abastaments.

Aprovar inicialment el Pla Especial del nou edifici d'assecat de cafè, Nestlé
Espanya, SA.
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