A la Ciutat de Girona, a set de novembre 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 i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor
Carles Ribas i Gironès.
Excusa l'assistència la tinenta d'alcalde Maria Àngels Planas i Crous.
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. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
1. Aprovar el canvis de torn de la policia municipal del mes d'octubre de 2014.
Resolució 2014000699

2. Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractes.
Resolució 2014000700

3. Convocar procés selectiu contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau
mitjà, infermer/a, per prestar serveis a la secció de salut pública i qualitat
ambiental, de l'àrea de Ciutadania.
Resolució 2014000701

4. Convocar procés selectiu contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a superior
per prestar serveis a la secció de salut pública i qualitat ambiental, de l'àrea de
Ciutadania.
Resolució 2014000702

5. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
d'assessorament a la creació d'empreses i a la consolidació i promocio
empresarial, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa
treball als barris 2014.
Resolució 2014000703

6. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
planificació, control i gestió de projectes supeditat a l'atorgament d'una subvenció
destinada al programa de treball als barris 2014.
Resolució 2014000704

7. Presa de coneixement de l'informe de compliment dels terminis de pagament,
corresponent al tercer trimestre de 2014, segons l'establert a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, i adjunt a la proposta.
Resolució 2014000705

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
8. Obra núm 20140720
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a restaurant al carrer
Ciutadans, 21, bxs.
Pressupost: 41.028,14 euros Impost ICIO: 1.600,10 euros.
Resolució 2014000706

9. Obra núm 20141268
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestle España, SA per a enderroc de
magatzem existent, construcció de nou magatzem i construcció de magatzem
temporal a la carratera Antiga d' Amer, 3 bxs.
Pressupost: 239.723,70 euros Impost ICIO: 9.349,22 euros.
Resolució 2014000707

10. Obra núm 20091151
Declarar la caducitat de la llicència d'obres per a reforma interior i canvi d'ús per
a habitatge a la rambla Llibertat, 6, 4t.
Resolució 2014000708

11. Obra núm 20140037
Atorgar la renúncia a la llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat a la ronda Fort Roig,1.
Resolució 2014000709

12. Obra núm 20140545
Atorgar llicència d'obres a la societat Calderers 16, SL per a reforma d'edifici per
a apartaments turístics a la rambla Llibertat, 11
Pressupost: 311.559,33 euros Impost ICIO: 12.150,81 euros.
Resolució 2014000710

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
13. Modificar conveni de col·laboració amb el Club Escola de Bàsquet Marc Gasol.
Resolució 2014000711

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
14. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, Creu Roja a
Catalunya i la Fundació la Caixa per a la prova pilot del model d'atenció i
intervenció a les situacions de soledat no volguda de les persones grans de
Girona.
Resolució 2014000712

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

