
A la Ciutat de Girona, a quatre d'abril 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 tinent d'alcalde
Jordi Fàbrega i Vilà, per absència 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.
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El senyor tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 28 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.

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 Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Acceptar el fons documental Laureà Dalmau i Pla i d'una escultura.

Aprovar la relació definitiva a la concessió o denegació d'ajudes econòmiques
per audiòfons, despeses mèdiques per malalties cròniques, medicaments no
subvencionats, alimentació especial i tractaments odontològics, corresponents a
l'any 2013. Import: 7.533,22 €

Aprovar i exposar la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques 2014

Declarar la caducitat de la concessió funerària de 7 sepultures del Cementiri
municipal de Palau.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicació i atorgament de
llicències d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lacions,
modificació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes, destinades a clubs i associacions de cànnabis, o d'altres
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no
constitutives d'infracció penal, en tot el terme municipal de Girona.

Obra núm 20140249
Atorgar llicència d'obres a la societat NESTLE ESPAÑA, SA per a construcció de
caseta per al pou número 6 a la carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 12.951,50 euros Impost ICIO: 505,11 euros

Obra núm 20140095
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al carrer Puigsacalm, 64
Pressupost: 285.820,05 euros Impost ICIO: 11.146,98 euros

Obra núm 20140229
Atorgar llicència d'obres a la GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL per a reforma d'espais per a ubicació del centre
d'atenció a disminuïts CAD Sant Gregori al carrer Emili Grahit, 2-B
Pressupost: 125.870,52 euros Impost ICIO: 4.908,95 euros

Obra núm 20140248
Atorgar llicència d'obres a la societat NESTLÉ ESPAÑA, SA per a l'ampliació de
l'edifici d'oficines amb nova sala destinada a la ubicació del centre de dades a la
carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 42.073,79 euros Impost ICIO: 1.640,88 euros

Obra núm 20140269
Atrogar llicència d'obres per aconstrucció de piscina al carrer l'Albera, 29
Pressupost: 9.545,72 euros Impost ICIO: 372,28 euros

Obra núm 20100701
Atrogar la pròrroga per a reforma d'un habitatge unifamiliar situat a Grup
Germans Sàbat, 186, bxs.

Desestimar el recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebarada el dia 24/01/2014 per la qual es denega la llicència per a
divisió horitzontal de local existent a l'avinguda Sant Narcís, 81

Obra núm 20140024
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina al
carrer Puigsacalm, 66
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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.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

Pressupost: 368.627,80 euros Impost ICIO: 14.376,48 euros

Obra núm 20131189
Atorgar llicència d'obres a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, SA per a adequació de part de parcel·la per a establiment de
venda al detall de carburants a la carretera Santa Coloma, 38-42
Pressupost: 100.787,60 euros Impost ICIO: 3.930,72 euros

Aprovar inicialment el Projecte bàsic del pavelló poliesportiu PAV-2 situat a
l'escola del CEIP Cassià Costal.

Atorgar la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de venda al
detall de carburants situada a la carretera de Santa Coloma, 38-42.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats el Club Excursionista Els Trinxats.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Amics de Girona Antiga.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Gent Gran Barri Vell -
Mercadal.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Amics de les Flors de
Girona.
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