
A la Ciutat de Girona, a dotze de setembre de dos mil catorze.

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.

Queda excusat 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 5 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.

2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

Decret de l'alcaldia de data 13 d'agost de 2014.

Decret de l'alcaldia de data 8 d'agost de 2014.

Decret de l'Alcaldia de data 2 de setembre de 2014 relatiu a contracte interí d'un
integrador social per substituir una situació d'IT.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'una
tècnica d'educació infantil per substituir una situació de maternitat i realització de
mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contractació de
tècniques d'educació infantil a temps parcial, per a diferents escoles bressol
municipals durant el curs escolar 2014-2015.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contracte interí i a
temps parcial  per substituir una reducció de jornada per cura de fills a les
escoles bressol municipals.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
tècnic d'educació infantil amb caràcter interí.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'un
tècnic de grau superior al centre cultural La Mercè amb caràcter interí.

Decret de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2014 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa amb caràcter interí a la Secretaria general.

Aprovar la relació de persones admeses i excloses a les proves per a la provisió
en propietat de tres places de conserges-mantenidors per al servei d'esports
(promoció interna).

Aprovar diferents acords de la Comissió de Valoració de contractes.

Donar compte del resultat definitiu del control financer i d'eficàcia realitzat per
EFIAL, SA, de la societat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, corresponent a
l'exercici 2012, amb l'objectiu d'avaluar l'adequació de les estimacions
contingudes al Pla Econòmic i Financer (PEF) regulador de la pròrroga del
període 2013-2020, amb les magnituds econòmiques contingudes en els
comptes anuals de l'exercici 2012 aprovats per la societat.

Establir sentit únic al carrer Joan Miró i Ferrà.

Obra núm 20141049
Atorgar llicència per a reparació de façanes situada al carrer Joan Reglà, 9-11
Pressupost: 61.144,13 euros Impost ICIO: 2.384,62 euros.

Obra núm 20141038
Atorgar la llicència formulada per a construcció de piscina, reforma de distribució
i col·locació d'envà pluvial situada al carrer Riu Guadiana, 21
Pressupost: 18.142,60 euros Impost ICIO: 707,56 euros.
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5. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

Obra núm 20120459
Atorgar la modificació de llicència per a agrupació de dos habitatges en un per a
un total de sis habitatges a reformar situat al carrer Joan Maragall, 17.

Obra núm 20140870
Atorgar llicència per a noves instal·lacions espai annex al rentat de cotxes "mas
xirgu" i espai polivalent situada al carrer Indústria, 22
Pressupost: 95.750,82 euros Impost ICIO: 3.734,28 euros.

Obra núm 20100442
Atorgar la pròrroga per a rehabilitació d'edifici situat a la pujada Sant Domènec,
10.

Obra núm 11189
Atorgar llicència per a legalització de les modificacions executades respecte al
projecte inicial consistents en la supressió de la segona planta soterrani,
resultant construcció de tres blocs de planta soterrani, planta baixa i tres plantes
pis per a 88 habitatges i 96 aparcaments situada al carrer Bescanó, 37.

Obra núm 20140664
Atorgar llicència per a reforma interior i de coberta situada a la plaça Catalunya,
25
Pressupost: 290.925,55 euros Impost ICIO: 11.346,10 euros.

Obra núm 20141089
Atorgar llicència per a ampliació de la central de producció d'aigua gelada situada
a la carretera Antiga d'Amer, 3.
Pressupost: 66.830,06 euros Impost ICIO: 2.606,37 euros.

Obra núm 20131297
Atorgar llicència per a construcció d'estació de servei i rentat de vehicles situada
a la carretera Antiga d'Amer, 2.
Pressupost: 399.632,70 euros Impost ICIO: 15.585,68 euros.

Atorgar la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat d'estació de
servei i rentat de vehicles situada a la carretera Antiga d'Amer, 2.

Atorgar la llicència municipal recreativa/espectacles de restauració de canvi de
titular i ampliació d'una activitat de bar restaurant (cat. 3) i plats per emportar i
terrassa privada situada al carrer Puigneulós, 17, bxs.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

Resolució 2014000570

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

Organitzar la 3a. edició de les Lligues d'Esport de Lleure Intermunicipals 2014-
2015 (futbol sala i bàsquet).
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