A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit de març de dos mil catorze.
Essent dos quarts de 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 les tinentes d'alcalde
Marta Madrenas i Mir i Ma. Àngels Planas i Crous i el regidor Carles Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència el 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
l'interventor Carles Merino i Pons.

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 21 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.
2. ASSABENTATS
1. Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2014 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a l'OIAC
Resolució 2014000174

2. Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2014 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa als serveis centrals de Cultura
Resolució 2014000175

3. Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2014 relatiu a la contractació d'una
auxiliar administrativa al Centre Cultural La Marfà.
Resolució 2014000176

4. Decret de l'Alcaldia de data 19 de març de 2014 relatiu a la contractació d' una
auxiliar pràctic amb caràcter interí al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.
Resolució 2014000177

5. Decret de l'Alcaldia de data 24 de març de 2014 relatiu a contractació d'un
conciliador cívic
Resolució 2014000178

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
6. Correcció d'errada de l'acord de Junta de Govern Local de data 06 de març de
2014.

Resolució 2014000179

7. Modificar l'acord de Junta de Govern Local d'aprovació dels canvis de torn de la
policia municipal del mes de gener de 2014.
Resolució 2014000180

8. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractació.
Resolució 2014000181

9. Convocar concurs específic de mèrits assignació temporal de funcions
d'encarregat del Taller de Serralleria.
Resolució 2014000182

10. Convocar concurs específic de mèrits assignació temporal de funcions
d'encarregat de la Brigada d'Obres.
Resolució 2014000183

11. Convocar concurs específic de mèrits assignació temporal de funcions
d'encarregat de l'equip de Transports.
Resolució 2014000184

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
12. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de febrer de 2014 a favor de l'empresa Serveis Municipals
de Neteja de Girona SA, per import de 965.616,34 €
Resolució 2014000185

13. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Declarar la caducitat de 7 concessions funeràries del Cementiri municipal de
Palau.
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
14. Obra núm 20080208
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada a Desarrollos Inmobiliarios
Fluvià, SL per a enderroc d'edifici al carrer Barcelona, 144
Resolució 2014000186

15. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Obra núm 20140024
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina al
carrer Puigsacalm, 66
Pressupost: 363.395,48 euros Impost ICIO: 14.172,42 euros
16. Obra núm 20140193
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de local per a restaurant al carrer
Santa Clara, 47, bxs.

Pressupost: 43.041,38 euros Impost ICIO: 1.678,61 euros
Resolució 2014000187

17. Obra núm 20140224
Atorgar llicència d'obres per reforma i canvi d'ús d'un local destinat a oficines per
a un habitatge a Ilves Consulting, SL al carrer Saragossa, 36 1r 1a
Pressupost: 455,68 euros Impost ICIO: 17,77 euros
Resolució 2014000188

18. Obra núm 20140290
Atorgar llicència d'obres per a reparació d'elements comunitaris exteriors en
edifici plurifamiliar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS MACRO RONDA
PEDRET, 2-4-6-8
Pressupost: 130.271,22 euros Impost ICIO: 5.080,58 euros
Resolució 2014000189

19. Obra núm 20120459
Atorgar la pròrroga de llicència d'obres per a reforma de set habitatges i
elements comunitaris d'un immoble al carrer Joan Maragall, 17
Resolució 2014000190

20. Rectificar l'error material relatiu al titular de la llicència d'obres atorgada en data
24/01/2014 per a rehabilitació d'edificació en sòl no urbanitzable "Can Ros" per a
habitatge unifamiliar a disseminat Sant Daniel, 94.
Resolució 2014000191

21. Estimar el recurs de reposició interposat contra la llicència municipal d'obertura i
ús de centre de cultes situada al carrer Juli Garreta, 17.
Resolució 2014000192

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
22. Establir conveni de col·laboració amb la Fundació Oxfam Intermón
l'organització del 4a edició del Trailwalker Girona 2014.

per

Resolució 2014000193

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
23. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
MIFAS, en el marc del Programa d'Atenció a la Gent Gran, per a l'establiment de
les condicions per a la gestió dels ajuts tècnics i de les adaptacions de seguretat
i arranjaments de la llar, adreçats a persones majors de 64 anys depenents o
menors de 64 anys, que temporalment o permanentment, es trobin en situacions
de dependència.
Resolució 2014000194

24. Modificar la dotació pressupostària de la convocatòria per a l'atorgament de
subvencions en règim de concurrrència competitiva per a programes i activitats
adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona per a l'any 2014.
Resolució 2014000195

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són tres
quarts de nou del matí.

