SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-TRES
DE MAIG DE DOS MIL CATORZE

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres 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 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 i el regidor 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
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 16 de maig 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. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
1. Establir un conveni amb Ràdio Girona Cadena SER per a l'any 2014.
Resolució 2014000312

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
2. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes d'abril de 2014.
Resolució 2014000313

3. Convocar concurs específic de mèrits per a l'assignació temporal de funcions de
dos llocs de treball de cap de colla de la brigada de jardineria.
Resolució 2014000314

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
4. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes d'abril de 2014 a favor de l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona SA per import de 970.051,46 €
Resolució 2014000315

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

5. Obra núm 20140507
Atorgar llicència d'obres a Coincovi, SL per a rehabilitació d'edifici plurifamiliar
per a tres habitatges i un local al carrer Gran Via Jaume I, 67
Pressupost: 242.205,26 euros Impost ICIO: 9.446,01 euros
Resolució 2014000316

6. Obra núm 20100862
Denegar la pròrroga a la Comunitat de Propietaris Sant Joan Baptista la Salle,
20-22 per a rehabilitació de façanes, patis i coberta d'edifici d'habitatges
Resolució 2014000317

7. Obra núm 20080574
Declarar la caducitat de llicència d'obres per a reforma no estructural d'habitatge
unifamiliar al carrer Ros de Palau, 14-A
Resolució 2014000318

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
8. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de
sensibilització i foment de la cultura de la pau, projectes de solidaritat i
cooperació al desenvolupament i projectes de codesenvolupament, per a l'any
2014. Destinar-hi 119.521€.
Resolució 2014000319

9. Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social - SERGI per al desplegament del projecte d'intermediació en matèria
d'habitatge i la gestió de la borsa d'habitatge per al lloguer social en el municipi
de Girona, per l'any 2014
Resolució 2014000320

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

