A la Ciutat de Girona, a vint-i-u 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 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 14 de març 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. Assignar amb caràcter temporal les funcions d'oficials de la brigada de jardineria
als senyors Samuel González Rodríguez, i Andrés Mauricio Gabarró.
Resolució 2014000154

2. Convocar procés selectiu per la creació de borsa de treball de peons per a la
brigada de jardineria i brigada de medi ambient.
Resolució 2014000155

3. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de febrer de 2014.
Resolució 2014000156

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
4. Autoritzar l'empresa "Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions" per
ocupar conductes de titularitat municipal amb cable de telecomunicacions en el
carrer Joan Maragall, 26-34.
Resolució 2014000157

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
5. Obra núm 20120808
Legalitzar la construcció de dues pistes de pàdel a la Universitat de Girona a

l'avinguda Montilivi, 143
Pressupost: 50.168,96 euros Impost ICIO: 1.956,59 euros
Resolució 2014000158

6. Obra núm 20140043
Atorgar la llicència d'obres per a ampliació de nau destinada a clínica veterinària
a la societat Canis Hospital Veterinari, SL al carrer Can Pau Birol, 38
Pressupost: 90.350,31 euros Impost ICIO: 3.523,66 euros
Resolució 2014000159

7. Obra núm 9988
Caducitat de la llicència d'obres per a construcció d'edifici industrial sense ús
específic a la societat SONIGER, SL a la carretera Santa Coloma, 11
Resolució 2014000160

8. Obra núm 10271
Caducitat de la llicència d'obres per a construcció de nau per a despatxos i
aparcaments a la societat VIHORIS, SL a la carretera Antiga d'amer, 46
Resolució 2014000161

9. Obra núm 20140037
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a ronda
Fort Roig, 1
Pressupost: 291.006,34 euros Impost ICIO: 11.349,25 euros
Resolució 2014000162

10. Obra núm 20140192
Atorgar llicència per a la modificació de divisió horitzontal de local existent
destinat a oficines a la societat Família Casals, SL al carrer Creu, 2-B, entl. 1
Resolució 2014000163

11. Obra núm 20140201
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'oficines a la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana al carrer Ciutadans, 12
Pressupost: 52.669,00 euros Impost ICIO: 2.054,09 euros
Resolució 2014000164

12. Obra núm 11480
Autoritzar la transmissió de la llicència d'obres per a reforma i rehabilitació d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Canonge Dorca, 4 a la societat
Buildingcenter, SAU
Resolució 2014000165

13. Obra núm 20140265
Atorgar la llicència d'obres per a reforma de local per a ampliació de botiga de
roba a la societat Macon, SA al carrer Argenteria, 2, bxs. 1
Pressupost: 22.420,00 euros Impost ICIO: 874,38 euros
Resolució 2014000166

14. Obra núm 10219
Autoritzar la transmissió de la llicència d'obres per a construcció d'edifici
unifamiliar aïllat situada al carrer Medieval, 4

Resolució 2014000167

15. Rectificar l'error material en el DNI de la persona titular d'una llicència municipal
d'activitats.
Resolució 2014000168

16. Atorgar la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de centre
esportiu a l'av. Montilivi, 143.
Resolució 2014000169

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta conjunta de la regidora delegada de Joventut, de la regidora
delegada d'Educació i Esports i del regidor delegat de Serveis Socials,
Cooperació i Participació.
17. Resoldre la convocatòria d'avantprojectes del Programa de Vacances 2014.
Resolució 2014000170

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
18. Aprovar inicialment el projecte d'aparcament a Fontajau, entre el carrer Pont de
la Barca i el carrer Amical Mauthausen.
Resolució 2014000171

19. Aprovar inicialment el projecte de millora d'un gual inundable situat al Grup
Germans Sàbat.
Resolució 2014000172

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
20. Aprovar l'actuació de millora del parquet de la pista auxiliar Pavelló municipal
Girona-Fontajau per poder sol·licitar subvenció al Consell Català de l'Esport.
Efectuar una reserva de crèdit per a l'execució de l'esmentada actuació per un
import màxim de 38.886,44 €.
Resolució 2014000173

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

