
A la Ciutat de Girona, a vint-i-quatre d'octubre 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 el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà i
les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir, Ma. Àngels Planas i Crous i Isabel
Muradàs i Vàzquez.

Excusa la seva absència  el Sr. Carles Ribas i  Gironès.

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 i 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 17 d'octubre 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

2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

Decret de l'Alcaldia de data 11 d'agost de 2014 relatiu a contractació amb
caràcter interí d'un arquitecte tècnic.

Convocar proces selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà per a prestar serveis com a coordinador/a del projecte transfronterer
EFA 286/13 en el marc del programa operatiu de cooperació territorial espanya-
frança-andorra.

Nomenar al senyor Felip Vea Masip, agent de la Policia Municipal, amb caràcter
definitiu, a l'haver superat el concurs de mobilitat interadministrativa per a la
provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia municipal.

Aprovar les pràctiques de deu estudiants de la UDG a diferents equipaments de
Serveis Socials.

Aprovar el conveni de pràctiques de l'estudiant Sergi Miquel Rodriguez (UDG).
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



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 CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
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ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.

Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractes.

Aprovar el conveni de pràctiques de l'estudiant Joan Sobrerroca Riu (IES
Montilivi).

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Federación
Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) en matèria de prevenció en el consum
d'alcohol.

Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums illa 2 -
Parador del Güell.

Obra núm 20111265
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Bigas Alsina, SA 
per a reforma interior d'oficines a disseminat Pont Major, 21.

Obra núm 20141269
Atorgar llicència d'obres a Raset Ciutadans, SL per a reforma interior i unió de
dos habitatges en un al carrer Llebre, 3
Pressupost: 47.537,77 euros Impost ICIO: 1.853,97 euros.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de setembre de 2014.

Aprovar el preu públic corresponent a l'import del tiquet per assistir al 2on. Sopar
Popular de les Fires de Sant Narcís 2014.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.




