A la Ciutat de Girona, a dotze de desembre 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 la segona tinenta
d'alcalde, Marta Madrenas i Mir per absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents la tinenta d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous i el
regidor Carles Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència el primer tinent d'alcalde, Jordi Fàbrega i Vilà i la tinenta
d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez.
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 la
viceinterventora Glòria Rigau i Solé.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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 desembre 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. CONVALIDACIONS
1. Decret de l'Alcaldia de 20 de novembre de 2014 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa per la secció d'esports de l'Àrea d'Educació i Esports.
Resolució 2014000806

2. Decret de l'Alcaldia de 3 de desembre de 2014 relatiu a contractació d'un vigilant
per a l'Estació d'Autobusos.
Resolució 2014000807

3. Decret de l'Alcaldia de 3 de desembre de 2014 relatiu a contractació d'una
educadora d'escola bressol a l'Escola Bressol Garbí.
Resolució 2014000808

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
4. Aprovar el projecte "Club Girona Cultura" a desenvolupar a partir de l'1 de gener
de 2015.
Resolució 2014000809

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
5. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractació de personal.
Resolució 2014000810

6. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de novembre de 2014.
Resolució 2014000811

7. Reconèixer, a efectes d'antiguitat i drets passius, els serveis prestats per un
funcionari municipal.
Resolució 2014000812

8. Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, com a part demandada en el recurs procediment
ordinari núm. 347/2014, interposat contra l'atorgament d'una llicència ambiental
per una activitat d'aparcament i auto-rentat de vehicles.
Resolució 2014000813

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
9. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària per
l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A. corresponent al mes de
setembre de 2014.
Resolució 2014000814

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
10. Aprovar l'Avanç del Pla Especial de la Devesa.
Resolució 2014000815

11. Obra núm 20141500
Atorgar llicència d'obres a la societat Orlava, SL per a reforma de coberta al
carrer Peixateries Velles, 3.
Pressupost: 34.692,85 euros Impost ICIO: 1.353,02 euros
Resolució 2014000816

12. Obra núm 20111346
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Orlava, SL per a rehabilitació
de façana al carrer Peixateries Velles, 3.
Resolució 2014000817

13. Obra núm 20141479
Atorgar llicència a la societat LIDL Supermercados, SA per a enderroc d'edifici
comercial a la plaça Salt, 2
Pressupost: 26.068,13 euros Impost ICIO: 1.016,66 euros
Resolució 2014000818

14. Obra núm 20141477
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge entre mitgeres al carrer Mare
de Déu de Loreto, 6.
Pressupost: 58.531,01 euros Impost ICIO: 2.282,71 euros
Resolució 2014000819

15. Obra núm 20141082

Atorgar llicència d'obres a la societat Calçats Girona, SA per a reforma d'edifici
existent en planta primera i ampliació en planta segona per a dos habitatges al
carrer Ramon Turró, 33, bxs.
Pressupost: 175.373,12 euros Impost ICIO: 6.839,55 euros
Resolució 2014000820

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.
16. Aprovar les bases reguladores de la participació a la 60a. Exposició de flors,
monuments, patis i jardins. "Girona, temps de flors 2015".
Resolució 2014000821

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

