
A la Ciutat de Girona, a tres de març 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 el regidor
Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez.

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 21 de febrer 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 D'ALCALDIA

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Modificar un error numèric en l'acord d'aprovar la realització de tres seminaris
dedicats a les xarxes socials "Girona Social Seminar".

Aprovar diferents acords de la Comissió de Valoració de contractació.

Convocar procés selectiu per la creació de borsa de treball d'auxiliars pràctics.

Aprovar la convocatòria per a la subvenció d'obres de llarga durada 2014.

Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 58, propietat del senyor
Luis García Alvarez, al senyor Marc Castellano De Domingo.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

Obra núm 20130557
Legalització dels treballs d'adequació d'espai per a l'ús de terrassa de l'activitat
de bar a l'avinguda Ramon Folch, 1.
Pressupost: 5.870,00 euros Impost ICIO: 228,93 euros

Obra núm 20081225
Atorgar la pròrroga per a l'acabament de la construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Pou de la Torre, 6.

Obra núm 20140040
Atorgar la llicència d'obres per a construcció d'habitatge unfiamiliar entre
mitgeres al carrer J.M. Corredor Pomés, 16.
Pressupost: 190.189,04 euros Impost ICIO: 7.417,37 euros

Obra núm 11948
Caducitat de la llicència obres per a rehabilitació de façana, coberta i instal·lació
d'ascensor a la COMUNITAT DE PROPIETARIS CORT REIAL 13 situada al
carrer Cort Reial, 13.

Obra núm 20140175
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local comercial per a serveis de
Telefonia a la societat VODAFONE ESPAÑA, SA al carrer Gran Via de Jaume I,
68, bxs. 2.
Pressupost: 151.674,90 euros Impost ICIO: 5.915,32 euros.

Obra núm 20100900
Atorgar la pròrroga per a reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entremitgeres al carrer Tambor Ansó, 36.

Obra núm 20110030
Atorgar la modificació de llicència per a la construcció d'edifici plurifamiliar
resultant 2 plantes soterrani per 24 places d'aparcament, planta baixa comercial i
4 plantes pis per a 14 habitatges a la societat OBRES I PROMOCIONS PONS,
SA al carrer Illa, 6.

Autoritzar el canvi de titularitat de la parada número 20 de Mercagirona.

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades núm.164 i 167 del  Mercat
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

Resolució 2014000114

Resolució 2014000115

Resolució 2014000116

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

Municipal d'Abastaments.

Establir un conveni de col·laboració amb la "Volta" Ciclista a Catalunya A.E.

Aprovar la convocatòria i bases específiques per a l'atorgament 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.

15.

16.


