
A la Ciutat de Girona, a quatre de juliol 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 presents  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 la
viceinterventora Glòria Rigau Solé.
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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 27 de juny 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2014 relatiu a contractació d'un/a
auxiliar pràctic, amb caràcter interí per substituir Joan Farré Martí.

Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes

Convocar procés selectiu contractació d'un/a bibliotecari/a pel Servei de Gestió
Documental, Arxiu i Publicacions.

Convocar procés selectiu contractació d'un/a tècnic/a de grau superior per
prestar serveis al Centre Cultural de la Mercè.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'un estudiant de l' IES Montilivi per la
realització de tasques relacionades amb l'activitat del Bòlit, i d'acord amb les
condicions establertes al conveni.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



Resolució 2014000405

Resolució 2014000406

Resolució 2014000407

Resolució 2014000408

Resolució 2014000409

Resolució 2014000410

Resolució 2014000411

Resolució 2014000412

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

Resoldre l'expedient sancionador número 2014004440 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Imposició d'una
sanció de 2.000€.

Declarar bé no utilitzable el vehicle matrícula 4421CZV, adscrit al Servei de la
Policia Municipal.

Declarar bé no utilitzable el vehicle matrícula 0864BXW, adscrit al Servei de la
Policia Municipal.

Obra núm 20140640
Atorgar llicència d'obres a Arquia-Caixa d'Arquitectes per a reforma de local per
a oficina de la Caixa d'Arquitectes a la plaça del vi, 4, pr.
Pressupost: 220.000,00 euros Impost ICIO: 8.580,00 euros

Obra núm 20140737
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Albereda, 15 per a reforma
parcial de coberta al carrer Albereda, 15
Pressupost: 25.129,87 euros Impost ICIO: 980,06 euros

Obra núm 20140706
Atorgar llicència d'obres a AMB REXEL, SL per a adequació de nau industrial a
magatzem de material elèctric a la carretera Santa Coloma, 81
Pressupost: 58.181,98 euros Impost ICIO: 2.269,10 euros

Obra núm 20140744
Atorgar llicència d'obres a Nestlé España, SA per a construcció provisional de
cobert i carpa de lona per a magatzem de material d'obra a la carretera Antiga
d'Amer, 3
Pressupost: 20.718,81 euros Impost ICIO: 808,03 euros

Aprovar definitivament el projecte de millora d'un gual inundable situat al Grup
Germans Sàbat.

Prorrogar l'addenda al conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla
de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2013/2014 establerta amb la Fundació
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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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A proposta de la regidora delegada de Joventut.

Servei Gironí de Pedagogia Social - SER.GI i modificar les addendes establertes
amb l'Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, Càrites Girona i
l'Associació Gironina d'Empresàries, totes elles entitats membres del Consell de
Cohesió i Serveis Socials.

Efectuar una aportació econòmica a l'Associació de Mares i Pares d'alumnes de
l'Escola Font de l'Abella per a la realització d'un casal d'estiu

Aprovar complementàriament tres activitats de casal a incloure al Programa de
Vacances 2014
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