
A la Ciutat de Girona, a catorze de juny 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 Ma. Àngels Planas i Crous i el regidor
Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vazquez.

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 7 de juny 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

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

Modificar el conveni subscrit amb el Diari de Girona per a la publicitat institucional
i subscripcions per a l'any 2013.

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

Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
gestió d'Edificis Escolars.

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

Abonar el complement de jornada partida a empleats públics en situació
d'Incapacitat Temporal que ha tingut lloc a partir del dia 15 d'octubre de 2012.

Donar compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament de
Girona a raó de les subvencions concedides pel SOC amb cofinançament del
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:13.

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

FSE l'any 2010 (2007.ES.052.PO.007), expedient PEOL/2010/0160-1.

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs procediment
abreujat núm. 118/2013, interposat contra la sanció per infracció de les normes
de trànsit.

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. 140/2013, interposat contra el decret de l'alcaldia de data 14
de gener de 2013, pel cobrament de sanció per infracció de trànsit.

Resoldre l'expedient sancionador número 2012016731 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Obra núm 20130598
REHABILITACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A DOS HABITATGES
TR PORTAL NOU 6
Pressupost: 169.046,22 euros Impost ICIO: 6.592,80 euros

Obra núm 20130347
PETREM DISTRIBUCIÓ, S.A.
ANIVELLAMENT DE TERRENY I TANCA DE PARCEL·LA
CT ANTIGA D'AMER 2
Pressupost: 25.105,46 euros Impost ICIO: 979,11 euros

Obra núm 20100130
PRÒRROGA LLICÈNCIA PER A REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR I
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA
CR PAU MIRANDA 2

Denegar la modificació puntual del Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant
Narcís. Illa 5. Carrer Mare de Déu del Pilar, 1, presentada pel Sr. Antoni Bardera
i Trull.

Aprovar inicialment el projecte de restauració i millora del camí del marge
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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 DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA D'ALCALDIA

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

A proposta de la regidora delegada de Joventut.

A proposta de l'alcalde.

esquerra del riu Galligants i de la Plaça de la Sardana, dins l'itinerari Girona
Natura.

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del passeig de la Devesa, en
l'àmbit de "carrer", des de la Plaça de la Sardana, fins l'entroncament amb el
carrer de Joaquim Vayreda.

Establir convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i les diferents
entitats del municipi per a la realització d'activitats del Programa de Vacances
2013.

Aprovar la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs
2013-2014.
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