A la Ciutat de Girona, a vint-i-u 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 la seva absència la tinenta d'alcalde Ma 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. 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 14 de novembre 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
1. Aprovar el canvi de torn d'un agent de la Policia Municipal.
Resolució 2014000740

2. Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractació de
personal.
Resolució 2014000741

3. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes d'octubre i les Fires de Sant Narcís 2014.
Resolució 2014000742

4. Aprovar la concessió o denegació d'ajudes econòmiques per estudis del
personal municipal i dels seus fills/es pel curs 2014/2015.
Resolució 2014000743

5. Modificar els preus públics pels serveis de l'àrea de l'alcaldia, gestió documental,
arxiu i publicacions.
Resolució 2014000744

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
6. Resoldre l'expedient sancionador número 2014010734 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resolució 2014000745

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
7. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per a la gestió del Servei
d'Informació Mediadora.
Resolució 2014000746

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
8. Obra núm 20141318
Atorgar llicència d'obres a Banc de Sabadell, SA per a reforma parcial interior
d'oficina bancària per a reforma parcial interior d'oficina bancària existent al
carrer Joan Maragalll, 51, bxs.1
Pressupost: 40.440,00 euros Impost ICIO: 1.577,16 euros
Resolució 2014000747

9. Obra núm 20141310
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a clínica dermoestètica al
carrer Gran Via Jaume I, 15, bxs.
Pressupost: 38.799,44 euros Impost ICIO: 1.513,18 euros
Resolució 2014000748

10. Obra núm 20141402
Atorgar llicència d'obres a la societat Cajas Rurales Unidas, Sociedad
Cooperativa de Crédito per a adequació de local per a oficina bancària al carrer
Gran Via de Jaume I, 29
Pressupost: 63.972,62 euros Impost ICIO: 2.494,93 euros
Resolució 2014000749

11. Obra núm 20141392
Atorgar llicència d'obres a San José de Gerona Instituto de Religiosas per a
reforma dels banys del Centre Geriàtric Maria Gay al carrer Portal Nou, 12
Pressupost: 69.893,94 euros Impost ICIO: 2.725,86 euros
Resolució 2014000750

12. Obra núm 20141248
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar al
carrer Hortes, 8
Pressupost: 25.296,37 euros Impost ICIO: 986,56 euros
Resolució 2014000751

13. Obra núm 20121265
Atorgar la pròrroga de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'un habitatge al
carrer Torre de Sant Joan, 4
Resolució 2014000752

14. Obra núm 20090470
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada al Bisbat de Girona per a
rehabilitació d'immoble al carrer Ballesteries, 21

Resolució 2014000753

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
15. Modificar la partida pressupostària de les despeses derivades de la programació
de la Xarxa de Centres Cívics pel període de setembre de 2014 a juliol de 2015.
Resolució 2014000754

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
16. Prorrogar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de gestió
comuna, entre els Ajuntament de Girona i Salt, per aquest any 2014.
Resolució 2014000755

17. Prorrogar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de gestió
comuna, entre els Ajuntament de Girona i Sarrià de Ter, per aquest any 2014.
Resolució 2014000756

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
18. Atorgar llicència de parcel·lació de les finques situades al carrer Jocs Olímpics de
Barcelona, 2
Resolució 2014000757

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les nou i
deu minuts del matí.

