
A la Ciutat de Girona, a set de setembre de dos mil dotze.

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
l'interventor Carles Merino i Pons.
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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 31 d'agost 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 DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar el conveni de col·laboració entre  l'Ajuntament de Girona i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, per a la instal·lació a Girona
de 10 equips de monitoratge de mesura del nivell camp electromagnètic i la
cessió d'un equip portàtil de mesurar del nivell de camp electromagnètic

ATORGAR la pròrroga sol·licitada pels promotors de la iniciativa en relació al
termini de tres mesos concedit per a la presentació del projecte de bases
corresponent a l'expedient de modificació de la modalitat del sistema de
reparcel·lació de la UA Tomàs Mieres 3, de cooperació per la modalitat de
compensació per concertació.

Obra núm 20111419
Renúncia llicència obres
CR COMANEGRE 8

Obra núm 20121125
REFORMA I AMPLIACIÓ  HABITATGE
CR M.DE DEU DELS ANGELS 15
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

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

Pressupost: 15.238,55 euros Impost ICIO: 594,30 euros

Obra núm 20090435
Pròrroga per a CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR
CR CENTRAL 36

Obra núm 20120599
VALENTI'S JOIERS S.C.P.
Transmissió llicència obres
CR FRANCESC CIURANA 10, BS

Obra núm 20121115
FAMILIA CASALS SL
REFORMA INTERIOR HABITATGE
PJ PONT DE PEDRA 2, 1 1
Pressupost: 41.437,50 euros Impost ICIO: 1.616,06 euros

Obra núm 20120940
BUFET MEDIC, S.L.
REFORMA DE LOCAL PER A DESTINAR-LO A BUFET MÈDIC
CR MIGDIA 130, BS
Pressupost: 65.225,00 euros Impost ICIO: 2.543,78 euros

Atorgament de llicència municipal per a una activitat de centre de culte al c.
Santa Eugènia, 216, bxs.

Atorgament de llicència municipal ambiental per a exercir una activitat de planta
de valorització de residus de la construcció al c. Sarrià de Ter, 16

Atorgament de llicència municipal ambiental per a una activitat d'aparcament i
autorentat de vehicles a l'av. Lluís Pericot, 38-44.

Atorgament de llicència municipal ambiental per a una activitat d'estació de
servei a la ctra. Santa Coloma, 106.

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, com a part demandada en el recurs procediment
abreujat núm. 214/2012,  contra la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 15
de març de 2012, pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat
contra la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 31 de gener de 2012,  en
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts de deu del matí.
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què se l'imposava una sanció de 30 €, per infracció de les normes de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per estacionar en una zona
d'estacionament amb horari limitat.

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 48/2012, interposat contra la providència de constrenyiment
de 21 d'octubre de 2011 i contra el Decret de l'Alcaldia de 28 de novembre de
2011, pel cobrament de rebut en concepte de sanció per infracció de trànsit.

14.




