
A la Ciutat de Girona, a vint-i-cinc 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 que actua per l'absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, 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 la
viceinterventora Glòria Rigau Solé.

Resolució 2014000236

Resolució 2014000237

Resolució 2014000238

Resolució 2014000239

Resolució 2014000240

Resolució 2014000241

Resolució 2014000242

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 11 d'abril 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

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'un peó amb
caràcter interí per a la brigada de control de plagues i animals.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'una
Tècnica d'educació infantil amb caràcter interí.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'un auxiliar
pràctic amb caràcter temporal.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractar un auxiliar
administratiu per a l'oficina municipal de turisme.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractació auxiliar de
turisme amb caràcter temporal i a temps parcial.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contracte interí d'una
auxiliar pràctic pel centre cívic Barri Vell-Mercadal.

Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'un auxiliar
pràctic fins a l'oferta pública d'ocupació.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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.

Decret de l'Alcaldia de data 11 d'abril de 2014 relatiu a contractació d'una tècnica
auxiliar de biblioteques amb caràcter interí.

Decret de l'Alcaldia de data 11 d'abril de 2014 relatiu a contractar una
prospectora d'empresa.

Decret de l'Alcaldia de data 11 d'abril de 2014 relatiu a contractació de dos
agents cívics pel projecte Treball a barris.

Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes.

Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
arquitecte/a tècnic/a per prestar serveis a l'OMCA.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes de febrer i març de 2014.

Donar compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament de
Girona a raó de les subvencions concedides pel SOC amb cofinançament del
FSE l'any 2010 (2007.ES.052.PO.007), expedient número G-005/10.

Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor Abel Lopez Pablo i imposar
una sanció per incompliment de l'Ordenança municipal de protecció, control i
tinença d'animals.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
corresponent al mes de març de 2014 a favor de l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona SA, per import de 1.033.037,43€)

Obra núm 20140069
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb
aparcament  i piscina al carrer Merlets, 15
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Pressupost: 157.739,68 euros Impost ICIO: 6.151,85 euros

Obra núm 20140305
Atorgar llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Pedret, 116-118-120

Obra núm 20140388
Atorgar llicència d'obres de reparació en edifici plurifamiliar a la societat Ruval,
SA al passeig d'Olot, 102
Pressupost: 96.719,57 euros Impost ICIO: 3.772,06 euros

Obra núm 20140348
Atorgar llicència d'obres per a adequació de nau industrial per a magatzem de
venda a l'engròs de material escolar i oficina a la societat Hiper Escola Girona,
SL al carrer Adri, 27
Pressupost: 36.016,65 euros Impost ICIO: 1.404,65 euros

Obra núm 20090997
Atorgar la modificació de llicència per a ampliació de la planta baixa, deixar
sense distribució la planta primera i canvis de distribució de la planta a segona al
carrer PEDRET, 124.

Obra núm 20140424
Atorgar llicència per a modificació de divisió horitzontal de local existent en planta
baixa al carrer Barcelona, 33, bxs. a Cosme Tosa, SA.

Obra núm 20140148
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatges unifamilair aïllat amb
piscina a Portmedes, SL al carrer  Puig de Montilivi, 14
Pressupost: 271.463,72 euros Impost ICIO: 10.587,09 euros

Obra núm 20111346
Atorgar la pròrroga de llicència per a rehabilitació de façana a Orlava, SL al
carrer Peixateries Velles, 3

Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a col·locació de marquesina
adosada al garatge al carrer Manuel Carrasco, 21.

Declarar la caducitat de la llicència urbanística per a la construcció d'edifici planta
baixa i quatre plantes de pis per a 16 habitatges i local al carrer Joaquim
Vayreda, 58.

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la MPGOU núm. 28 Carrer
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Lluís Borrassà.

Atorgar la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de taller de
reparació, xapa i pintura de vehicles situada al carrer Trens Petits, 19.

Aprovar l'ampliació de la cessió d'ús de parcel·les d'horta municipal a l'Associació
d'usuaris de les hortes de Santa Eugènia.

Aprovar el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació per l'any 2014.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Dóna-li Forma.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació de Famílies d'Alumnes de
l'Escola Bressol la Devesa.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Juvenil de Lleure Musical
Caixa de Trons Girona.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació la Fada Clau.

Ratificar els termes i condicions del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina Municipal
d'Habitatge per a l'any 2014.

Ratificar els termes i condicions del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a la Borsa de mediació
per al lloguer social per a l'any 2014.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de l'entorn de la Biblioteca Pública
de l'Estat. Sector A.
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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.


