A la Ciutat de Girona, a vint-i-u de febrer 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 del tinent d'alcalde
Jordi Fàbrega i Vilà, per absència de l'alcalde, Carles Puigdemont i Casamajó, i
trobant-se presents les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir, Ma. Àngels Planas i
Crous i 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 Solé.
Excusa la seva absència el regidor Carles Ribas i Gironès.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El senyor tinent d'alcalde que presideix la sessió declara obert l'acte, i pregunta si
s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 14 de febrer 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. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
1. Convocar procés selectiu per la creació de borsa de treball de peons per a la
brigada de control de plagues i animals.
Resolució 2014000085

2. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de gener de 2014.
Resolució 2014000086

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
3. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor Manuel Correa Vico per
incompliment de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2014000087

4. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de gener de 2014.
Resolució 2014000088

5. Aprovar l'acord de col·laboració, entre l'Ajuntament i l'entitat Ecoembalajes
España, SA pel desenvolupament d'actuacions complementàries de recuperació
i valorització de residus d'envasos.
Resolució 2014000089

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l' associació
XaropClown per a dur a terme activitats de sensibilització en valors i la solidaritat
per aconseguir que els infants adoptin hàbits de vida saludable i transmetre a la
població la importància del riure en els processos de malaltia.
Resolució 2014000090

7. Aprovar la modificació de la proposta de conveni de col.laboració entre
l'ajuntament de Girona i el Consorci del Ter per a l'execució de les actuacions
previstes al pla de conservació post-life del projecte Riparia-Ter.
Resolució 2014000091

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
8. Establir un conveni marc de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Girona i
la Universitat Miguel Hernández de Elx, per a la realització de pràctiques del seu
alumnat a la Policia Municipal.
Resolució 2014000092

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
9. Obra núm 20130215
SEGONA FASE DEL PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE GERIÀTRIC
MARIA GAY
CR PORTAL NOU 12
Pressupost: 85.047,00 euros Impost ICIO: 3.316,83 euros
Resolució 2014000093

10. Obra núm 20140103
AMPLIACIÓ DE BAR SENSE ELEMENTS DE COCCIÓ
CR NARCIS BLANCH 32-C, BS
Pressupost: 20.030,06 euros Impost ICIO: 781,17 euros
Resolució 2014000094

11. Obra núm 20140128
PENTA GIRONA SL
REFORMA INTERIOR D'HABITATGE
PG GENERAL MENDOZA 1, 10 A
Pressupost: 78.509,91 euros Impost ICIO: 3.061,89 euros
Resolució 2014000095

12. Aprovar inicialment la modificació del Projecte d'urbanització a la Frontissa de
Santa Eugènia. Fase 2.
Resolució 2014000096

13. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la MPGOU núm. 28 Carrer Lluís
Borrassà.
Resolució 2014000097

14. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del Parc fluvial de la Creueta.
Resolució 2014000098

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
15. Atorgar la llicència per a adequació de local per a supermercat a ALDI
MONTORNES SUPERMERCADOS, SL, situada a la carretera Santa Coloma,
50.
Resolució 2014000099

16. Atorgar la llicència per a reforma de local comercial i magatzem existents i
adequació amb canvi d' ús de magatzem per a local comercial a OLOTRES, SL,
carretera Santa Coloma, 50.
Resolució 2014000100

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

