
A la Ciutat de Girona, a catorze de març 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 la tinenta d'alcalde Marta Madrenas i Mir i el regidor Carles Ribas
i Gironès.

Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde 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
l'interventor Carles Merino i Pons.
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El  senyor tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 7 de març 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. ASSABENTATS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

Decret de l'Alcaldia de data 6 de març de 2014 relatiu a contracte interí d'una
auxiliar administrativa.

Decret de l'Alcaldia de data 8 de març de 2014 relatiu a contractació d'una
tècnica pel projecte "Joves per a l'ocupació".

Aprovar el Conveni de cessió a favor de l'Ajuntament de Girona del mobiliari
posat a disposició per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.

Crear la Comissió de Seguretat Corporativa i incorporació de la Comissió
Tècnica de Seguretat de Dades.

Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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La Secretària esmenta que en l'expedient hi consta un informe jurídic on es fan
objeccions a aquesta proposta.

La Secretària esmenta que en l'expedient hi consta un informe jurídic on es fan
objeccions a aquesta proposta.

ÀREA DE CIUTADANIA

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 l'assignació del complement de productivitat del personal de Gestió
Tributària.

Aprovar l'assignació del complement de productivitat del personal de Recaptació.

Aprovar els canvis de torn de la policia municipal del mes de febrer i març de
2014.

Prorrogar l'autorització a les entitats bancàries en la col·laboració en la
recaptació de rebuts de padró.

Aprovar la memòria d'execució dels projectes FOMIT 2008.

Establir un conveni marc de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Girona i
la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra,
per a la realització de pràctiques del seu alumnat a la Policia Municipal.

Obra núm 20130585
Atorgar la modificació de llicència per a rebaix del paviment del pati, fossat de
l'ascensor i accés a cisterna al carrer Alemanys, 10

Obra núm 20111265
Atorgar la pròrroga per a l'acabament d'obres de reforma interior d'oficines a
Bigas Alsina, SA al carrer disseminat Pont Major, 10

Obra núm 20140126
Atorgar llicència d'obres per a reforma i divisió d'un habitatge en dos habitatges a
la plaça Bell-Lloc, 4 1r 2a
Pressupost: 56.486,10 euros Impost ICIO: 2.202,96 euros
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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.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

Obra núm 20090820
Atorgar la pròrroga per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al passeig
General Peralta, 34

Obra núm 11499
Atorgar la pròrroga per a l'acabament de reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Grup Torre Gironella, 120

Obra núm 20140090
Atorgar la llicència per a enderroc d'habitatge unifamiliar aïllat i nau industrial a
Hererderos de Juan Amich Galí al carrer Camí vell de Fornells, 4 bxs. 1
Pressupost: 6.493,83 euros Impost ICIO: 253,26 euros

Desestimar recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de
data 11 de juliol de 2013.

Aprovar el conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i
l'Ajuntament de Girona.

Aprovar el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars
d'infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles bressol privades
i aprovació dels preus públics de les escoles bressol municipals per al curs 2014-
2015.

Aprovar les bases de la convocatòria 2014 per a la participació d'escoles bressol
privades en el projecte d'escolarització 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.
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