A la Ciutat de Girona, a vint de juny 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 i Isabel
Muradàs i Vàzquez.
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 tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 13 de juny 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 juny de 2014 relatiu a l'aprovació del conveni
de pràctiques de dues estudiants del primer curs de Batxillerat de l'IES Santiago
Sobrequés.
Resolució 2014000371

2. Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2014 relatiu a l'aprovació del conveni
de pràctiques de col·laboració d'un estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior
de Projectes d'Edificació de l' IES Santa Eugènia.
Resolució 2014000372

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
3. Modificar la Política operativa de gestió dels Vals de comanda digitals.
Resolució 2014000373

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració.
Resolució 2014000374

5. Esmenar l'Acord de Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2012 pel que
s'aprovaven els horaris per a les brigades municipals amb l'aplicació dels criteris
de flexibilitats establerts en l'acord de Junta de Govern Local de data 21 de
desembre de 2012.
Resolució 2014000375

6. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant els mesos d'abril i maig de 2014, per l'exposició Girona Temps
de Flors 2014 i amb motiu de la consulta dels Pressupostos participats dels
barris 2014.
Resolució 2014000376

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
7. Resoldre l'expedient sancionador número 2014005075 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Imposició d'una
sanció de 600€.
Resolució 2014000377

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
8. Esmenar l'errada material detectada en l'apartat sisè de la part expositiva de
l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 6 de juny
de 2014, relatiu al Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels usos de
restauració (bars, bars-restaurants i restaurant).
Resolució 2014000378

9. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Aprovar definitivament el projecte de regularització de finques incloses en la UA
19 Pol Ter.
10. Obra núm 20140240
Atorgar llicència d'obres a Construccions Pasqual i Prats, SL per a construcció
de cobert per a garatge al carrer Narcís Blanch i Illa, 32.
Pressupost: 6.437,45 euros Impost ICIO: 251,06 euros
Resolució 2014000379

11. Obra núm 20140444
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina al
carrer Comanegre, 8.
Pressupost: 385.865,67 euros Impost ICIO: 15.048,76 euros
Resolució 2014000380

12. Obra núm 20140550
Atorgar llicència d'obres a Grup Supeco Maxor, SL per a reforma interior de
l'àrea de vendes d'Hipermercat a l'avinguda França, 42, bxs.
Pressupost: 269.263,76 euros Impost ICIO: 10.501,29 euros
Resolució 2014000381

13. Obra núm 20140597
Atorgar llicència de parcel·lació al carrer Puigsacalm, 12
Resolució 2014000382

14. Obra núm 20140592

Atorgar llicència d'obres a CCALGIR, SL per a reforma de local per a oficina a
l'avinguda Sant Francesc, 13, bxs.
Pressupost: 71.357,00 euros Impost ICIO: 2.782,92 euros
Resolució 2014000383

15. Obra núm 20120502
Atorgar la modificació de llicència per a complementació de les instal·lacions per
a la construcció d'edifici destinat a laboratoris i espais de recerca a la Universitat
de Girona al carrer Maria Aurèlia Capmany, 40.
Pressupost: 373.370,76 euros Impost ICIO: 14.561,46 euros
Resolució 2014000384

16. Obra núm 20140703
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Sant Roc, 19, bxs.
Pressupost: 9.532,80 euros Impost ICIO: 371,78 euros
Resolució 2014000385

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
17. Acordar l'adhesió al conveni de col·laboració, subscrit el 8 d'octubre de 2013,
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
Catalunya Banc SA per a promoure l'ocupació d'habitatges per a destinar-los a
lloguer assequible.
Resolució 2014000386

A proposta de la regidora delegada de Joventut.
18. Establir convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i diferents entitats
del municipi per a la realització d'activitats al Programa de Vacances 2014.
Resolució 2014000387

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
Convalidacions.
19. Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2014 relatiu a modificació de la data de
jubilació parcial d'un treballador
Resolució 2014000388

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
20. Resoldre la 2a convocatòria d'ajuts als centres educatius per al foment i
promoció de l'esport escolar curs 2013-2014.
Resolució 2014000389

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

