
A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de novembre 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 15 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.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

Convocar concurs específic de mèrits per a l'assignació temporal de dos llocs de
treball d'oficial de la brigada de jardins.

Convocar procés selectiu per la creació de borsa de treball d'oficials per a les
diferents brigades municipals.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant els mesos de setembre, octubre, i per les Fires de Sant Narcís,
d'enguany.

Aprovar diferents propostes de la comissió de valoració de contractació de
personal.

Aprovar el conveni amb DIPSALUT relatiu a la cessió de 32 desfibril·ladors fixos i
10 mòbils, a l'Ajuntament de Girona.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes d'octubre de 2013.
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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 PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Delegació
Episcopal del Trànsit del Bisbat de Girona i l'Associació d'Amics del Centre
Cristià Universitari de Girona en matèria de mobilitat segura.

Obra núm 20091366
Pròrroga per a CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE PLANTA BAIXA I QUATRE
PLANTES PIS PER A 4 HABITATGES I UN LOCAL
CR JOAQUIM VAYREDA 36

Obra núm 20131250
MACON S.A.
REFORMA INTERIOR DE LOCAL PER A BOTIGA DE ROBA
CR ARGENTERIA 6, BS
Pressupost: 43.973,66 euros Impost ICIO: 1.714,97 euros

Autoritzar la transmissió de la llicència d'activitats de bar sense elements de
cocció i terrassa privada situada a l'avinguda Montilivi, 35, bxs. 1.

Llicència municipal d'obertura i d'ús de centre de culte situat al carrer Juli
Garreta, 17.
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