A la Ciutat de Girona, a dinou de desembre 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 del primer tinent
d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà, per absènsia de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamejó, 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.
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 12 de desembre 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. CONVALIDACIONS
1. Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2014 relatiu a substitució d'un
oficial paleta en el programa Treball i Formació.
Resolució 2014000822

2. Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2014 relatiu a contractació d'una
persona per a dur a terme les tasques de coordinació del projecte transfronterer
NATUR'ACC EFA 286/13.
Resolució 2014000823

3. Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2014 relatiu a contractació d'una
auxiliar administrativa a sostenibilitat per substituir la situació d'incapacitat
temporal d'una treballadora.
Resolució 2014000824

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
4. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al Decàleg de Bones Pràctiques de
la Comunicació Pública Local.
Resolució 2014000825

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
5. Complementar l'acord d'aprovació d'ajudes econòmiques per estudis del
personal municipal i dels seus fills/es pel curs 2014/2015.
Resolució 2014000826

6. Aprovar canvis de torn de la policia municipal del mes de desembre de 2014.
Resolució 2014000827

7. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
d'educació.
Resolució 2014000828

estudiant del
8. Aprovar les pràctiques de col·laboració d'una
Interuniversitari de Joventut i Societat de la UdG, a l'Estació Espai Jove.

Màster

Resolució 2014000829

9. Aprovar diferents acords de la Comissió de valoració de contractació de
personal.
Resolució 2014000830

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
10. Resoldre l'expedient sancionador número 2014010735 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2014000831

11. Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
realitzats per
l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A.
corresponent al mes d'octubre de 2014.
Resolució 2014000832

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
12. Aprovar la transmissió de la llicència de taxi número 3.
Resolució 2014000833

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
13. Obra núm 20120262
Atorgar la modificació de llicència consistent en la redistribució interior
d'habitatge al carrer Lleida, 22, bxs.
Pressupost: 9.230,00 euros Impost ICIO: 359,97 euros
Resolució 2014000834

14. Obra núm 20090435
Atorgar pròrroga de llicència per a construcció d'edifici plurifamiliar al carrer
Central, 36
Resolució 2014000835

15. Obra núm 20140640
Atorgar modificació de llicència a l'entitat Caja de Arquitectos s. Coop. de Crédito
a la plaça del Vi, 4, pr.
Pressupost: 15.436,46 euros Impost ICIO: 602,02 euros
Resolució 2014000836

16. Obra núm 20141418

Atorgar llicència de divisió horitzontal d'edifici plurifamilair existent al carrer Alfred
Nobel, 12
Resolució 2014000837

17. Obra núm 20141566
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a adequació de la
urbanització de l'accés a aparcament de l'edifici politècnica P1 del Campus de
Montilivi de la UDG al carrer Maria Aurèlia Capmany, 63
Pressupost: 27.418,00 euros Impost ICIO: 1.069,30 euros
Resolució 2014000838

18. Obra núm 20141565
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a urbanització i
reordenació de vial interior al Campus de Montilivi de la UDG al carrer Maria
Aurèlia Capmany, 38
Pressupost: 37.661,44 euros Impost ICIO: 1.468,80 euros
Resolució 2014000839

19. Obra núm 20141548
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a desmuntatge de
caldera i enderroc de xemeneia a la carretera Antiga d' Amer, 3
Pressupost: 66.290,41 euros Impost ICIO: 2.585,33 euros
Resolució 2014000840

20. Obra núm 20141433
Atorgar llicència d'obres per a construcció de garatge i obertur de mur al carrer
Baix, 5, bxs. 1
Pressupost: 12.501,68 euros Impost ICIO: 487,57 euros
Resolució 2014000841

21. Obra núm 20141436
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Joan
Maragall, 5, 1r
Pressupost: 67.632,00 euros Impost ICIO: 2.637,65 euros
Resolució 2014000842

22. Obra núm 20141588
Atorgar llicència d'obres a la Confraria Jesús Crucificat - Manaies per a
realització de millores a l'església de Sant LLuc al carrer Ferran el Catòlic, 1, bxs.
Pressupost: 34.000,00 euros Impost ICIO: 1.326,00 euros
Resolució 2014000843

23. Obra núm 20111106
Atorgar la pròrroga de llicència d'obres per a restauració de la façana de
l'església i del cimbori del Monestir de Sant Daniel al carrer Monges, 2, bxs.
Resolució 2014000844

24. Denegar la llicència d'obres per a rehabilitació integral d'edifici per a tres
habitatges a la pujada Rei Martí, 5
Resolució 2014000845

25. Aprovar inicialment el Projecte constructiu d'un sobreeixidor a la xarxa de

sanejament de la Pujada de la Barrufa.
Resolució 2014000846

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
26. Atorgar una subvenció a l'empresa FADERSON GIRONA, SL. destinada a la
contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona
Actua.
Resolució 2014000847

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
27. Resoldre la convocatòria d'ajuts als centres educatius per al foment i promoció
de l'esport escolar curs 2014-2015.
Resolució 2014000848

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
28. Aprovar el Protocol per a la creació de l'entitat urbanística especial de l'Àrea
Metropolitana Estratègica del Gironès, subscrit pels Ajuntaments de Fornells de
la Selva, Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Resolució 2014000849

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

