A la Ciutat de Girona, a nou de maig 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 presentsi les tinentes d'alcalde Marta Madrenas
i Mir, Ma. Àngels Planas i Crous i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i
Gironès.
Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà.
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 25 d'abril 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 data 25 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'una
Tècnica d'Educació Infantil a l'EB Devesa, amb caràcter interí.
Resolució 2014000273

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Televisió de
Girona, SL, per a la cobertura d'activitats i producció de programes per a la ciutat
de Girona, per a l'any 2014.
Resolució 2014000274

3. Establir un conveni amb el Diari de Girona per a la publicitat institucional i
subscripcions per a l'any 2014. Import total: 25.000,00 €.
Resolució 2014000275

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses als procediments
selectius de d'una plaça de tècnic/a superior de vialitat i circulació (promoció
interna), i tècnic/a superior de Prevenció de Riscos Laborals (promoció interna).
Resolució 2014000276

5. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contracte.

Resolució 2014000277

6. Aprovar la relació annexa de persones admeses al concurs-oposició per a la
provisió en propietat d'una plaça de caporal.
Resolució 2014000278

7. Pendre coneixement de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per
al pagament de les obligacions, corresponent al quart trimestre de 2013, segons
la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2014000279

8. Pendre coneixement de l'informe de compliment dels terminis de pagament,
corresponent al primer trimestre de 2014, segons l'establert a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, i adjunt a la proposta.
Resolució 2014000280

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
9. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor José Ruiz Lucas per
incompliment del Reglament del servei municipal d'abastament i distribució
d'aigua potable de Girona. Imposició d'una sanció de 1.100 euros.
Resolució 2014000281

10. Aprovar l'estudi i propostes preliminars referents a la "Restauració de la
connectivitat fluvial per als peixos al riu Ter a l'altura de l'aiguabarreig amb
l'Onyar".
Resolució 2014000282

11. Aprovar la diagnosi i les propostes per a la "Restauració i recuperació d'hàbitats i
espècies aquàtiques d'interès a la Vall de Sant Daniel".

Resolució 2014000283

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
12. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica
Quirúrgica Onyar de Girona.
Resolució 2014000284

13. Obra núm 11726
Atorgar la renúncia de llicència urbanística a Inversiones Monte Taigeto, SL per a
construcció de dos edificis plurifamiliars al carrer Oriol Martorell i Codina, 32
Resolució 2014000285

14. Obra núm 20140091
Atorgar llicència d'obres a Girona Cuatrocientos, SL per a construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina a ronda Peius Pascual i Carbó, 3
Pressupost: 372.158,40 euros Impost ICIO: 14.514,18 euros
Resolució 2014000286

15. Obra núm 20140346
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a la pujada Sant
Domenec, 2 3r 6a
Pressupost: 27.200,00 euros Impost ICIO: 1.060,80 euros
Resolució 2014000287

16. Obra núm 20090694
Declarar la caducitat de la llicència d'obres per a reforma de local comercial per a
venda de productes de telefonia a Rossell Electrònica, SL al carrer Santa Clara,
12
Resolució 2014000288

17. Obra núm 20110959
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Acrom, SL per a rehabilitació estructural i
de façana a plaça Independència, 7
Resolució 2014000289

18. Aprovar definitivament el projecte de pista poliesportiva coberta al pati de l'Escola
Migdia.
Resolució 2014000290

19. Obra núm 20140439
Atorgar llicència d'obres per a la construcció d'una piscina al carrer Ricard Guinó
i Boix, 7
Pressupost: 13.590,90 euros Impost ICIO: 530,05 euros
Resolució 2014000291

20. Obra núm 20140448
Atorgar llicència d'obres per a la construcció de piscina al carrer Riera Palagret,
69
Pressupost: 9.758,75 euros Impost ICIO: 380,59 euros
Resolució 2014000292

21. Obra núm 20140449
Atorgar llicència d'obres a SAC-24, SL per a reforma parcial interior d'habitatge al
carrer Barcelona, 27, 6è 1a
Pressupost: 49.906,03 euros Impost ICIO: 1.946,34 euros
Resolució 2014000293

22. Obra núm 20130231
Atorgar pròrroga per a l'acabament de les obres de reforma interior d'habitatge al
carrer Ginesta, 19 1r 2a
Resolució 2014000294

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
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
CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt
Maresme, per al desenvolupament d'un programa de sensibilització i suport a
campanyes i entitats de cooperació al desenvolupament, pau, drets humans i
solidaritat durant l'any 2014. Destinar-hi 20.000,00 €

Resolució 2014000295

24. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador - Solidaritat amb Nicaragua Col·lectiu de suport Girona (AEPCFA - Girona), pel desenvolupament d'un
projecte d'alfabetització i post-alfabetització en el municipi de Bluefields en el
marc de les activitats vinculades a l'agermanament Girona-Bluefields
(Nicaragua). Destinar-hi 17.500€
Resolució 2014000296

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

